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EDİTÖRDEN

Mehmet KAPLAN1

Köprü’nün 142. sayısında hem Risale-i Nur üzerine yazılmış hem de Risale-i Nur 
merkezli günümüz meselelerine çözümler sunan birbirinden değerli çalışmalar ile 
huzurunuzdayız.   Dergimizde toplam sekiz makale yer almaktadır. Yedi makale ve 
Risale-i Nur’dan “Şerh, izah ve tanzim” hakkında seçme metinler yer almaktadır.

İlk makalemiz Mahmut Kaplan tarafından kaleme alınan “Risale-i Nur’da Yakarış 
Üslûbu” başlıklı yazıdır. Klasik Türk edebiyatında divan ve mesnevilerde bir tür olan 
“münâcâcat” hakkında bilgi verilmekte ve “münâcât”ların bazen de müstakil eserler 
olarak karşımıza çıktığı ifade edilmektedir. Bu türün son örneklerinden biri de Be-
diüzzaman’ın Şualar ve Lem’alar’da yer verdiği Münâcât risalesidir. Makalede bu risa-
lenin üslûbu incelenmektedir.

Atilla Yargıcı, “Risale-i Nur’da Mehdilik” isimli makalesinde mehdiliğin çeşitli din 
ve kültürlerde farklı isimler altında var olan bir olgu olduğunu vurgulamakta.  Mehdi-
lik konusunu cemaatler bazında ele alanların mevzuyu FETÖ’ye getirdiği, FETÖ’nün 
de kaynağını Risale-i Nur’dan aldığı iddiasında bulunduklarına dikkat çekmektedir. 
Risale-i Nur cemaatleri ile FETÖ ilişkisi kurulan makalelerden örneklere de yer veri-
len makalede Nursi’nin meseleye bakış açısı ortaya konmaktadır.

Şadi Eren ise “Mesnevî-i Nûriye”nin İlk Tercümesi Üzerine Bazı Değerlendirme-
ler” isimli makalesiyle yer almaktadır. Nur’un Arabî Mesnevi’si veya ilk tercümedeki 
ismiyle “Mesnevî-i Nûriye”, 1920-1927 yılları arasında yazılan 13 ayrı dersten mey-
dana gelmiştir. Mesnevi’yi ilk defa Arapça aslından Türkçeye Bediüzzaman Said Nur-
si’nin kardeşi Abdülmecid Nursi çevirmiştir. Abdülmecid efendinin tercümesi, akıcı 
bir tercümedir. Öte yandan tercüme edilen kısımda yer yer atlamalar, eksiklikler, az 
da olsa yanlış tercümeler bulunmaktadır. Böyle olunca Mesnevi’nin yeniden gözden 
geçirilmesi, hatta yeni bir tercümesinin yapılması bir ihtiyaç olarak görülmektedir. Bu 
çalışmada tercümeye olan ihtiyaca dikkat çekilmektedir. 

Ali Arslan “Risale-i Nur’un Telif Tarihlerinin Önemi ve Eserlerin Anlaşılmasında-
ki Yeri” isimli makalesinde, birçok bilgi ve belgenin bulunduğu Risale-i Nur’dan fay-
dalanmak için mutlaka tarihlemenin yapılması gerektiğine dikkat çekmektedir.  Bu 

1 Sosyolog, Risale-i Nur Enstitüsü, İstanbul (mehmetkaplan@rne.com.tr)
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hususun Risale-i Nur’daki konuların hangi bağlamda yazıldığını anlamak ve değer-
lendirmek için de zaruret kesbettiğini ifade etmektedir. Tarihlemenin ne kadar elzem 
olduğu On Dördüncü Söz örneğiyle ortaya konmaktadır.

Taha Çağlaroğlu “Beyanın Psikolojisi” isimli makalesinde, insan beyanının hakikat 
güzelliğinin peşinde bir yolculuk olduğunu anlatmakta. İnsan dışındaki varlıkların 
sanat eseri veremediğini, insan gibi konuşup yazamadığını vurgulayan Çağlaroğlu, 
insanın özündeki nakış cevherini ve sanatın kaynağının madde olmadığını fark ettiri-
yor. Makalede nutuk ve beyan yeteneğinin insanı Allah’a muhatap kılacak bir makama 
yükselttiği belirtiliyor.

Bilal Sambur “Özgürlük Olmadan İman Mümkün mü?” isimli makalesinde, Said 
Nursi’nin iman ve hürriyet gibi zor bir konuyla bütün düşünce sistemi boyunca kap-
samlı olarak ilgilendiğini ifade etmektedir. Said Nursi’nin ortaya koyduğu yaklaşımda 
iman ve hürriyetin birbirinden ayrı veya karşıt düşünülemeyeceğini, ikisi arasında bir 
bütünlük ve birlik ilişkisi kurulması gerektiği ortaya konmuş bulunmaktadır. Maka-
lede, Nursi’nin düşüncesinde iman ve hürriyet arasındaki ilişkinin ortaya konulması 
amaçlanmıştır.

Abdülkadir Badıllı ise “Risale-i Nur’un Neşir Tarihçesi” isimli çalışmasıyla yer al-
makta ve son olarak “Risale-i Nur’da Şerh, İzah ve Tanzim” muhtevalı hazırladığımız 
metin yer almaktadır. 

Sizi yazılarla baş başa bırakırken bir sonraki sayımızda görüşmek üzere inşallah.

Şubat 2019
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EDITORIAL

Mehmet KAPLAN1

We are in the presence of you with valuable articles which offer solutions to the 
current issues written both on Risale-i Nur and based on Risale-i Nur in the number 
142 of Köprü/Bridge journal. There are a total of eight works in our journal. There are 
seven articles and selected passages of  “Exegesis, explanation and regulation” from 
Risale-i Nur.

Our initial article is an article titled “Style of Orison (Hosannah) in Risale-i Nur” 
which is written by Mahmut Kaplan. Information is given about “invocation” which is 
a genre of Classical Turkish Literature, divan and masnawis and it is stated that “in-
vocations” sometimes appear as independent works. One of the last examples of this 
genre is Bediüzzaman’s Invocation, which is included in The Flashes (Lem’alar), and 
The Rays (Şualar). In this article, the style of this risale is examined.

Atilla Yargıcı with article entitled  “Mahdism in Risale-i Nur” emphasizes that 
mahdism is a phenomenon that exists under different names in various religions and 
cultures. He points out that those who deal with the issue of Mahdism on the basis 
of the communities have brought the matter to Fetö, and that Fetö is alleged to have 
taken the source from Risale-i Nur. Nursi’s viewpoint on the issue is put forward in the 
study, which also includes examples from the articles about the relationship between 
Risale-i Nur communities and Fetö. 

Şadi Eren takes part with article entitled “Some Evaluations on the First Transla-
tion of ‘Mesnevi-i Nuriye’ (Al-Mathnawi Al-Nuri)”. Nurun Arabi Mesnevisi (Mathnawi 
al-’Arabi al-Nuri), which is formerly named as Al-Mathnawi Al-Nuri in the first trans-
lation is composed of 13 different lectures written between 1920-1927. Al-Mathnawi 
is translated from Arabic to Turkish for the first time by Bediüzzaman Said Nursi’s 
brother, Abdülmecid Nursi. Translation of Abdülmecid Effendi is a fluent translation. 
However, in the translated part, there are some skips, shortcomings, and mistransla-
tions even if just a bit. As such, it is seen as a need to revise Al-Mathnawi or even to 
create a new translation. In this study, it is drawn attention to the need for translation.

Ali Arslan with article entitled “The Importance of Copyright Dates of Risale-i Nur 
and Its Place in Understanding the Works” points out that it is necessary to date in 

1 Sociologist, Risale-i Nur Institute, Istanbul (mehmetkaplan@rne.com.tr)
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order to benefit from Risale-i Nur, which has lots of information and documents. He 
states that this issue is also necessary to understand and evaluate the context in whi-
ch the topics in Risale-i Nur are written. The necessity of dating is shown through the 
example of the Fourteenth Word.

Taha Çağlaroğlu with article entitled “Psychology of Statement” states that state-
ment of mankind is a journey in pursuit of the beauty of truth. Çağlaroğlu, who emp-
hasizes that non-human beings cannot produce artwork or speak like human beings,  
raises awareness about the fact that the elaborate core that is in the essence of man, 
and the source of art are not matter. In this study, it is stated that the ability of speech 
and statement has placed mankind in a high position that enables them to talk to 
Allah.

Bilal Sambur with article entitled “Is Faith Possible Without Freedom?” states that 
Said Nursi deals extensively with a difficult subject like faith and freedom through 
the whole system of thought. In the approach put forth by Said Nursi, it is shown that 
faith and freedom cannot be thought apart or opposed, and that an integrity and unity 
relationship must be established between the two. In this study, it is aimed to present 
the relationship between faith and freedom in the eye’s of Nursi.

Abdülkadir Badıllı takes part with article entitled “Publishing History of Risale-i 
Nur”, and finally, there is the text that we prepared for “Exegesis, Explanation and 
Regulation in Risale-i Nur” content.

While leaving you with articles, we hope to be in the presence of you with the 
subsequent issues.

February 2019
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RİSALE-İ NUR’DA YAKARIŞ ÜSLÛBU

Mahmut KAPLAN1

Öz

Münâcât klasik Türk edebiyatında özellikle divanlarda yer alan bir nazım türü-
dür. Bütün divanlarda bu türde manzumeler bulmak mümkündür. Klasik Türk ede-
biyatında mensur münâcât örnekleri azdır. En tanınmış eser Sinan Paşa’nın Tazar-
ru-nâme’sidir. Bu türün mensur son örneklerinden biri Bediüzzaman Said Nursi’nin 
kaleme aldığı Münâcât risalesidir. Bu risalede müellif münâcâtı –Tazarru-nâme’de 
olduğu üzere– bir tefekkür metni haline dönüştürmüştür. Münâcât’ta bütün kâinat, 
yerler ve gökler ve içindekiler hikmetli yaratılışları ve özellikleriyle Allah’ın varlığı-
nın, birliğinin delilleri olarak takdim edilmiştir. Münâcât, imanın altı rüknünü şüphe 
ve vesveselere yer vermeyecek biçimde dile getiren bir tefekkür metni olarak dikkat 
çekmektedir. Bu makalede bu risalenin üslûbu incelenecektir.

Anahtar Kelimeler

Bediüzzaman Said Nursi, münâcât, üslûb, yakarış, dua

STYLE OF ORISON (HOSANNAH) IN RISALE-I NUR

Abstract

Invocation is a kind of verse in classical Turkish literature. It is possible to find 
such verses in all collected poems. Samples of prosaic invocation in classical Turkish 
literature are few. The most known work is Tazarru-nâme by Sinan Pasha. One of the 
last examples of the prose of this genre is Münâcât (Invocation) written by Bediüzza-
man Said Nursi. In this Risale, the author turns invocation into a text of contemplati-
on, as in Tazarru-nâme. In Invocation, the entire universe, the earth and the heavens 
and their contents are presented as evidences of Allah’s existence and unity with their 
wise creation and characteristics. Invocation draws attention as a text of reflection, 
describing the six elements of faith in such a way that it does not cause suspicion or 
misgiving. In this article, the style of this Risale will be examined. 

Key Words

Bediüzzaman Said Nursi, invocation, style, orison, prayer

1 Prof. Dr., Celal Bayar Üniversitesi emekli öğretim üyesi (mahmutkaplan53@hotmail.com)
Gönderim Tarihi: 17.12.2018, Kabul Tarihi: 20.12.2018
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Giriş

Bediüzzaman Said Nursi telif ettiği Risale-i Nur Külliyatı ile ülkemizde ve İslam 
dünyasında üzerinde en çok konuşulan ilim ve aksiyon insanlarından biri olarak te-
mayüz etmiştir. Hayatı hapis ve sürgünlerde geçen Bediüzzaman, kendisine reva gö-
rülen eziyet ve zulümlere karşı sinmemiş, küsüp köşesine çekilmemiş, gittiği her yeri, 
her mekânı medreseye, okula, üniversiteye çevirmeyi bilmiş bir âlimdir. O sadece bir 
müellif teorisyenliğiyle yetinmemiş iman ve Kur’an davasını neşretmek için bir yan-
dan eserlerini telif ederken diğer yandan da insanların eline ulaşıp okuyabilmelerini 
sağlama yolunda bir kitle/cemaat oluşturma başarısını da göstermiştir. 

Medreselerin çöküş yaşadığı bir dönemin insanı olarak problemi fark etmiş, çö-
züm yollarını telif ettiği eserlerle, fen ve din ilimlerini mezc etme yolunda önemli ça-
balar ortaya koymuştur. Fen bilimlerinin bazı mihraklarca inançsızlığa alet edilmesi-
ne karşı çıkmış, fenlerin her birinin aslında Allah’ı ispat ettiğini göstermiştir. Fen ve 
din ilimlerinin uzlaştığı bir üniversite modeli olarak da Medresetüzzehra projesini 
savunmuştur. Bu projeyle İslâm dünyasını bekleyen iman ve ırkçılık problemlerini 
çözmeyi, inkâr ve taassubu önlemeyi amaçlamıştır. 

Özellikle iman konusuna yoğunlaşmış ve bu yolda bir külliyat kaleme almıştır. Tef-
sir yazmak için Muhâkemat adlı eserinde teori zeminini ifade ederken belagat konu-
suna da eğilmiş, belki de bu gelenekle yazılmış son örneğini ortaya koymuştur. 

Bediüzzaman’ın benimsediği belagat anlayışına uygun eserler kaleme aldığını 
söylemek mübalağa olmasa gerektir. O, üslûpperestliğe karşıdır. Mana onun için her 
şeyden ön emlidir. Üslûp kelamın sadece kalıbıdır. Esas olan manadır. Bu sebeple şi-
irden uzak durmuş, hakikatten ayrılmamıştır. Külliyat’ta yer alan Münâcât adlı risale 
bu türün edebiyatımızdaki son mensur örneklerinden biridir. Bu yazımızda bir men-
sur şiir örneği olan bu eseri ve müellifin diğer münâcâtlarının üslûbunu incelemeğe 
çalışacağız.

Klasik Türk edebiyatında “münâcât” önemli bir tür olarak divan ve mesnevilerde 
karşımıza çıkmaktadır. Divanlarda tevhitlerden sonra yer alan bu manzum tür, men-
sur eserlerde de görüldüğü gibi müstakil eser olarak da kaleme alınabilmektedir. Bu 
müstakil eserlerin en ünlülerinden biri Sinan Paşa’nın Tazarru-nâme adlı eseridir. Son 
örneklerinden biri de Bediüzzaman’ın Şualar ve Lem’alar’da yer verdiği Münâcât ri-
salesidir.

Münâcâtın tanımıyla ilgili olarak kaynaklar muhtevaları birbirine yakın kısalıp 
genişleyen ifadeler kullanmaktadır: “Bir kimsenin ellerini kaldırıp dileğini Allah’tan 
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gizlice istemesi münâcât olmakla beraber Vehhâb-ı Kerîm’den bir şey istemek için 
yazılan manzumelere de münâcât denilmiştir”,2 “Tanrı’ya karşı yapılan yalvarış ve ya-
karışları anlatan şiirlere de münâcât denir”,3 “Edebiyatta konusu Tanrı’ya yakarış olan 
şiir. Nesir olanına tazarrunâme denir… Münâcâtta dinî konular daha fazla ele alınır. 
En büyük güç, kudret ve azamet sahibi olan Allah’ın ululuğu karşısında çaresiz, zavallı 
ve küçük kullar olarak Allah’a yakarışta bulunan şairler öncelikle kulun acizliği ve 
Allah’a muhtaç oluşundan bahsederler ve bu fikirlerini âyet ve hadisler iktibas ederek 
kuvvetlendirirler”,4 “Allah’a yalvarmak, yakarmak, niyaz ve dua etmek gayesiyle kasi-
de, gazel, mesnevi, murabba, muhammes, müseddes, müsebba, müsemmen, mütessâ, 
muaşşer, musammat, kıt’a, rubaî, beyt gibi hemen hemen bütün nazım şekilleriyle, 
yazılan, konusu Allah’a yakarış olan nazım türüdür… Genellikle manzum olarak ya-
zıldıkları halde kimi zaman mensur olarak kaleme alınmış münâcât örneklerine de 
rastlanır…”

Dil ve üslup bakımından münâcâtlar diğer edebî türlere oranla daha yalın bir dille 
yazılmıştır. “Tür, yapaylıktan uzak, aracısız olarak kulun doğrudan Allah’a yöneldiği 
örnekler olduğundan, samimi ve duygulu şiirlerdir”,5 “Allah’a yakarış, yalvarma, af 
dileme ve dua içerikli metinler münâcât adını alır. Kulun güçsüzlüğü ve yetersizliği 
karşısında yaratıcının mutlak güç sahibi oluşunu ve üstünlüğünü vurgulayan me-
tinlerdir”,6 “Konu bakımından Tanrıya yalvarış ve yakarış içeren manzumelerdir”,  
7Münâcât; Allah Te’âlâ’ya yalvarmak, yakarmak, niyaz ve dua etmek gayesiyle kaleme 
alınan manzumeler karşılığında kullanılmıştır. Her ne kadar tanımda ‘Manzume’ ifa-
desi geçiyorsa da, nadiren ‘mensur’ münâcâtlar görülmektedir. Mensur münâcâtlara 
Tazarru-nâme adı da verilmiştir”,8 “Edebiyat terimi olarak daha çok Allah’a yakarış 
maksadıyla yazılmış manzum ve mensur eserleri ifade eder… Kulun her türlü sanat 
endişesini bir tarafa bırakarak doğrudan ve samimiyetle Allah’a yönelmesinin bir ge-
reği olarak münâcâtlarda duygulu ve rikkatli bir üslup ortaya çıkmıştır.”9

Yukarıda örnek olarak verilen tariflerin hemen hemen aynı manayı ifade ettiği dik-
kat çekmektedir. Münâcât, tazarruat, tazarruname, yakarış… Bu terimlerin hepsinin 
buluştuğu nokta Allah’ın sonsuz kudret ve kuvveti karşısında kulun aczini, fakrını, 

2 Tahir-ül Mevlevî, Edebiyat Lügatı (İstanbul: Enderun Yayınevi, 1973), 7.
3 Cem Dilçin, Türk Şiir Bilgisi (Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1992), 251.
4 İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü (İstanbul: Kapı Yayınları, 2004), 340.
5 Mustafa İsen vd., Eski Türk Edebiyatı El Kitabı (Ankara: Grafiker Yayınları, 2006), 257-258.
6 Metin Akkuş, Klasik Türk Şiirinin Anlam Dünyası (Erzurum: Fenomen Yayınları, 2007), 173.
7 İlhan Genç, Edebiyat Bilimi (İzmir: Kanyılmaz Matbaası, 2008), 82.
8 Rıdvan Canım, Divan Edebiyatında Türler (Ankara: Grafiker Yayınları, 2010), 168.
9 Muhsin Macit, “Münâcât”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 31 (Ankara: TDV Yayınları, 2006), 
563-565.
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zayıflığını, zavallılığını görüp O’na sığınıp kalbinin, iç dünyasının dalgalanmalarını, 
hayallerini, arzu ve isteklerini; insanlığının, nefis ve şeytanının iğvaları, baştan çı-
karmaları sonucu işlediği günahlarının bağışlanması taleplerini, alabildiğine samimi, 
duygulu niyazlarla dile getirmesi, af dilemesidir. 

  

Üslûp

Muhatap, kâinatı yoktan var edip açtığı imtihan meydanına kutsal emaneti yükle-
yerek saldığı insanın Rabbi olunca, üslup daha bir önem kazanmakta, şair, müellif ya 
da kısaca kul, ifadelerine son derece dikkat etme gereği duymaktadır. Üslûp kavramı 
ilk zamanlardan itibaren insanların/ediplerin gündeminde yerini almıştır, desek mü-
balağa olmaz. Bu konuda ilk yazılı metinler Aristo’ya kadar çıkar. İslam medeniyetin-
de Kur’an’ı anlama cehdinin sonucu ortaya çıkan belagat kitaplarında konu dağınık 
olarak yer almıştır. Zamanla üslûp, bir edebî inceleme, edebî tenkit yöntemi olarak 
daha sistemli hale gelmiştir. Kaynaklarda yer alan üslûp tanımlarını kısaca vererek 
konuya açıklık kazandırmak yerinde olacaktır:

Bir yazar ya da şairin kendine has ifade tarzı demek olan üslupla ilgili yerli ve 
yabancı kaynaklarda pek çok tanım bulunmaktadır. Bu tanımlardan bazılarını örnek 
vermekle yetineceğiz:10 “Belâgat, Hitabet ve Retorik’in modern anlamda uzantısı olan 
‘üslûp/stil’in en basit anlamı tarzdır”,11 “1. Anlatma, oluş, deyiş veya yapış biçimi, 
tarz… 2. Bir sanatçıya, bir çağa veya bir ülkeye özge teknik, renk, biçimlendirme ve 
söyleyiş özelliği, biçem, stil… 3. Sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği 
veya bir türün, bir çağın kendine özgü anlatış biçimi, biçem, tarz, til”,12 “Bir sanatçı-
nın veya bir devrin kendine has anlatış, ifade yolu, stil”,13 “ifade yolu”,14 “tarz-ı beyân” 
demektir. “Düşüncesini, duygusunu, kuruntusunu yâni tefekkürünü, tahassüsünü, 
tahayyülünü anlatmak için herkesin şahsî bir ifade tarzı vardır... İşte o tarza ‘üslûb’ 
denilir. Buna ‘edâ’ tâbir olunduğu da vardır”,15 “Üslûb dediğimiz şey her şahsın efkâr 
ve mülahazatını tabirdeki tarz-ı mahsusudur. Herkesin üslûb-ı ifâdesi ise efkâr ve mü-
lahazatının kalıbıdır.”16

10 Burada bazı tanımlarla yetindik. Merak edenler için bkz. Adem Çalışkan, “Üslûp ve Üslûpbilim Üzeri-
ne-1: İlk Belirlemeler”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 7, sy. 34 (Ekim 2014): 29.
11 Genç, Edebiyat Bilimi, 339.
12 Türkçe Sözlük (Ankara: Türk Dil Kurumu, 2011), 2451.
13 İlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük (İstanbul: Kubbealtı Neşriyat, 2008), 3315.
14 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lûgat (Ankara: Aydın Kitabevi, 2010), 1315.
15 Mevlevî, Edebiyat Lügatı, 177.
16 Recaizade Mahmud Ekrem, Ta’lîm-i Edebiyât, 61.
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İbn Haldun, üslûbu, “zihinde ve hayalde beliren suretleri kelime ve terkip kalıpla-
rına dökme tarzı, dokuma biçimi, onlardan özgün bir yapı oluşturma yöntemi” olarak 
tarif eder.17

Abdülkahir Cürcânî “Üslûbun güzelliğini yerine/makamına göre uygun kelime 
seçiminde görür. Ona göre aynı kelime bir yerde güzel dururken diğer yerde böyle 
olmayabilir.”18

“Edebî dil, bir milletin konuşma dili ve yazı dili teşekkül ettikten sonra kültür dili 
diyebileceğimiz bir söyleyiş zemininde daha fazla hissedilen, bir tarafı ile itibari ve 
uçucu, bir tarafı ile hayatın gerçek değerleriyle kaynaşan estetik ve orijinal bir ifade 
yoludur.”19

Üslûp, “belli bir duyuş, görüş ve birikime sahip olan sanatçının hayatı boyunca 
edindiği tecrübe ve tavırlarla seçtiği konuyu, biçim ve içeriğin belirlediği vasıta ve 
yöntemler kullanarak kendisine has bir biçimde ördüğü kelimelerle anlatmasından 
doğan bir edebî değer unsuru ve ölçüsüdür.”20

“Üslûbu aksettiren şey, biçime dayalı bir ifadedir. O ifadede yer alan kelimelerin 
hem tek tek hem de bir arada taşıdığı mana ve çağrışım ilişkileri, söyleniş ve sıralanış 
çeşitleri, onun muhteva ile ilgisini de gösterir.”21

Edebî üslûp, “Manzum olsun mensur olsun edebî eserlerin anlatım ve yazımında 
kullanılan üslûbun karakteristiği estetiktir. Estetik onda yer alan parlak hayal, ince 
tasvir, nesne ve olaylar arasındaki uzak benzerlik ilgilerini keşfetmekle soyutu soyut, 
soyutu somut biçiminde ortaya koymak gibi faktörlerden kaynaklanır.”22

“Edebî üslûba ait kelimelerin ilmî üslûpta kullanılması ilmî üslûbun bilgi içeriğine 
ters düşmez.”23

“Üslûp sadece estetik açıdan bakılabilecek bir husus olmayıp psikolojik unsurların 
da dikkate alınması gereken bir yapıya sahiptir.”24

17 İsmail Durmuş, “Üslub”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 42 (Ankara: TDV Yayınları, 2012), 
383-385.
18 Durmuş, “Üslub”, 383-385.
19 Mehmet Önal, “Edebî Dil ve Üslûp”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 36 
(2008): 25.
20 Ahmet Çoban, Edebiyatta Üslup Üzerine (Ankara: Akçağ Yayınları, 2004), 32.
21 Önal, “Edebî Dil ve Üslûp”, 33.
22 Durmuş, “Üslub”, 383-385.
23 Sevinç Ağayeva, “Edebî Üslûpla İlmî Üslûbun Mukayesesi”, Azerbaycan Dilinin Üslubiyyatı içinde, akta-
ran Ömer Karpuz, 2, erişim 20 Aralık 2018 http://www.tdk.gov.tr/images/1997_04_06_Agayeva.pdf.
24 Mustafa Karabulut, “Edebî Metinlerde Dil ve Üslûp İncelemeleri ve Edip Cansever’in Dil ve Üslûbunda 
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“Edâ da denmiştir. Duygu ve düşüncelerin anlatılmasında herkesin kendine özgü 
bir ifade tarzı vardır. İşte buna üslûp denir. Bir yazar ve edibin duygu ve düşünceleri-
ni aktarırken dil malzemesini kullanma biçimi onun karakteri ve ahlakıyla ilgilidir… 
Övgü, mersiye, gazel gibi temalar sevgi dolu yürekten, yergi ve alay temaları nefret 
dolu kalpten sızan yansımalardır.”25

Divan Şairlerine göre Üslûp

Üslûbu, sanatlarının en önemli ögesi sayan divan şairlerinden bazılarının bu me-
seleye bakışını örnek beyitlerle sunalım:

Baġladı fikr eli gül-deste-i medhüñ ucına
Tarz-ı uslûb-ı gazelde bir iki ter nergis (Tacizade Cafer Çelebi)
Medhinin güldestesi ucuna fikir eli gazel üslûbu tarzunda bir iki taze nergis bağ-

ladı. 

Âferînler Necâtî tab’uña kim
Tarz-ı eş’ârda müsellemdür (Necâtî)
Ey Necâtî, şiir tarzında herkesçe kabul edilen şairliğine aferinler (olsun).

Ey ki söz kalmadı kim dinmedi dirsin gel gör
Bu yeni tarzı Mesîhî nice bünyâd itdi (Mesihî)
Ey, denmemiş söz kalmadı diyen gel de Mesîhî’nin bu tarzı nasıl inşa ettiği gör.

Düşinde görmedi Ahmed niçe kasâ’idde 
Bu tarz-ı hâsı Figânî ki eyledi izhâr (Figânî)
Figânî’nin gösterdiği bu özgün tarzı Ahmed birçok kasidede rüyasında (bile) gör-

medi.

Âhi’yâ şöhre-i âfâk olursun âhır
Sen bu üslûb-ı Hasen şîve-i Selmân ederek (Âhî)
Ey Âhî, sen bu üslûbu güzel/Hassan ve Selman’ın şivesi ederek sonunda âlemde 

ünlü olursun. 

Psikolojik Unsurlar” (Ankara: VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 24-28 Eylül 2012), 2.
25 Ali Bulut, Belâgat Terimleri Sözlüğü (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 
2015), 485.
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Bâkî kelâmı cümleden a‘lâ edâ eder
Hakk-ı suhanda hâsıl efendi edâ budur (Bâkî)
Bâkî sözü/şiiri herkesten üstün söyler. Efendi, söz/şiir hakkında edâ/üslûp budur. 

Edâsı hûbdur ma‘nâsı ra‘nâ şi‘r-i Bâkînüñ
Aña reşk itdüren erbâb-ı nazmı hep bu ma‘nâdur
Bâkî’nin şiirinin edası güzel, anlamı hoştur; ona şairleri kıskançlığa sevk eden 

hep bu manadır/özelliktir.

Çoġ olmaz bu tarza ġazel Bâkıyâ
Güzel söz güherdür güher az olur (Bâkî)
Ey Bâkî, bu tarz/üslupta gazel çok olmaz (zira) güzel söz/şiir incidir, inci, cev-

her az olur.

Bâkıyâ tarz-ı şir böyle gerek
Hem zarîfâne hem levendâne 
Ey Bâkî, şiir tarzı/üslûbu böyle olmalı: Hem zarifçe hem levendçesine…

Dâd-ı Hakdur bu sühan her kişinün Bâkî-vâr
Tarz-ı eş-ârı pesendîde vü makbûl olmaz
Bu Allah vergisidir; herkesin şiiri Bâkî’ninki gibi beğenilmiş ve makbul olmaz.

Nev’iyâ nazm içre îcâd eyledün bir tarz-ı hâs
Rûm’ı kurtardun ‘Acem eş’ârına taklîdden (Nev’î)
Ey Nev’î, nazım içinde yeni bir özgün tarz/üslûp icat ettin, (böylece) Anadolu’yu/

Türk şairlerini İran şiirini taklitten kurtardın. 

Fars’ın erbâb-ı nazmı görse üslûbum benüm
Şâ’ir-i Rûm’un olurdı Nev’iyâ hâk-i deri (Nev’î)
Ey Nev’î, eğer İran şairleri benim üslûbumu görselerdi Anadolu şairinin kapısının 

toprağı olurlardı.

Nakş-i hattında eltaf-ı sûret 
Tarz-i lafzında eşref-i ma’nâ (Fuzûlî)
Yazısında suretin güzellikleri, sözünün tarzında/üslubunda anlamın en şereflisi…
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Tarz-ı eş’ârun ser-âmed kârıdur ‘Âlî velî
Gayrı şâ’irler gibi anun nihâyet lâfı yok (Gelibolulu Âlî)
Ey Âlî, şirinin tarzı/üslûbu başta gelenlerin işidir fakat nihayet onun başka şair-

ler gibi lafı/şiiri yok.

Hep görenler didi bu tarz-ı nevi ey Yahyâ
Ma’rifet nahli virüpdür yine bâr-ı tâze (Şeyhülislam Yahya)
Ey Yahya, bu yeni tarzı/üslûbu görenlerin hepsi marifet fidanı yine taze meyve 

vermiştir, dedi.

Bu nakş-ı hûbı bülbül gördi âheng-i nevâ itdi
Bu tarz-ı tâzeyi seyr itdi cûlar bî-karâr oldı (Şeyhülislam Yahya)
Bu güzel nakşı/ahengi üslûbu bülbül görüp ötmeye başladı. Bu yeni tarzı/üslûbu 

ırmaklar gördü kararsız oldu, sürekli akmaya başladı.

Ateşin lehçeyle şi’r-i abdarum görmeyen 
Tarz-ı sihr ü şive-i i’caz bilmez neydügin (Neşâtî)
Akıcı şiirlerimin ateşli lehçesini görmeyen sihir tarzı/üslûbu ve i’câz şivesi nedir, 

bilmez.

Sözün ey Nâ’ilî olmazsa da şâyeste-i tahsîn 
Yine bir tarz-ı hâs-ı şûhdur bir özge vadidir (Nâilî-i Kadîm)
Ey Nâ’ilî, sözün/şiirin övgüye layık görülmese de yine özel şuh bir tarz, özge bir 

vadidir.

Bu tarz-ı hâs-ı dilkeşe taklîd ederse Nâ’ilî 
Tab’ın gibi bir sâhir-i ma’nî-tirâz eyler yine (Nâilî-i Kadîm)
Ey Nâ’ilî, bu gönül çekici özel tarzı taklit ederse yine senin şairliğin gibi mana 

dokuyan bir büyücü şair eder. 

Hüsn-i tâbir verir mâniye hüsn-i dîger
Şevket-i hüsne çok imdâdı olur üslûbun (Nâbî)
Tabir güzelliği manaya başka bir güzellik verir; üslûbun, güzelliğin heybetine çok 

yardımı vardır.
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Egerçi tarz-ı köhne-güfte e’ş’ârun ey Tâ’ib
Bu tarh-ı tâzeyi ressâm-ı nev-îcâde virdüm hep (Osmanzâde Tâib)
Ey Tâib, gerçi şiirin eski tarz/üslûp üzere söylenmiş ise de bu taze tarzı hep yeni 

icat yapan ressama verdim.
 
Hüsnü bâlâ-ter eder câme düşünce çesbân
Nev arûs-ı sühane revnakı tâ’bîr verir (Koca Râgıb Paşa)
Elbise uygun düşünce güzelliği çok yüceltir; tabir, yeni şiir gelinine parlaklık ve-

rir.

O feyzi eyler işrâb Es’adın bu tarz-ı güftârı
Ki kılmış şâhid-i maksûdu sâkî bezm-i irfâna (Şeyh Gâlib)
İstek güzelini irfan meclisine saki eden Es’ad’ın/Şeyh Gâlib’in bu tarz/üslûp şiiri 

o feyzi içirir.

O hakân-ı güzînin gûş edenler nazm-ı dil-cûsın 
Sanır kim Şeh Selîm eş’ârıdır tarz-ı belâğatle             (Nedîm)
O seçkin hükümdarın gönül çekici şiirini işitenler belagat tarzında Şeh Selim şi-

iridir sanır.

Nazmım görüp der imiş o müşkil-pesend-i nâz 
Tarz-ı Nedîm-i tâze-edâmız budur bizim                    (Nedîm)
O naz müşkülpesendi/güç beğeniri, şiirimi görüp taze edalı Nedimimizin şiir tar-

zı/üslûbu budur, dermiş.

Bediüzzaman’ın Üslûba Dair Görüşleri

Bediüzzaman, Muhakemât adlı eserinin “Unsuru’l-Belâgat” başlıklı ikinci makale-
sinde üslûpla ilgili görüşlerini veciz ifadelerle dile getirmiştir: “Kelâmın elbise-i fahi-
resi veyahut cemali ve sureti üslûb iledir, yani kalıb-ı kelâm iledir. Ya dikkat-i nazar 
veya tevaggul veya mübaşeret veya sanatın telakkuhuyla hayalde tevellüd eden te-
mayülâtın hususiyatından teşekkül eden suretlerden terekküb eden istiare-i temsi-
liyenin parçaları telahuk ettiklerinden tenevvür ve teşerrüb ve teşekkül eden üslûb, 
kelamın kalıbı olduğu gibi, cemalin madeni ve hulel-i fâhirenin destgâhıdır.”26

26 Bediüzzaman Said Nursi, Muhâkemat (İstanbul: Söz-Basım Yayın, 2012), 103.
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“Kelâmın selâmet ve rendeçlenmesi ve itidal-i mizacı ise, her kaydın istihkak ve 
istidadına göre inayeti taksim ve hil’at-ı üslûbu tevzi ve giydirmektir.”27

Bediüzzaman üslubu üçe ayırır: Üslûb-ı mücerred, Üslûb-ı müzeyyen, üslûb-ı âlî.28

“Eğer hitâbiyat ve iknaiyatta isen, ziynet ve parlaklık ve terğib ve terhibi tazam-
mun eden üslûb-ı müzeyyen’i, elinden gelirse elden bırakma. Fakat gösteriş ve tasan-
nu ve avamperestâne nümâyiş etmemek gerektir.”29

Bu ifadelerden anlaşılacağı üzere Bediüzzaman’ın üslûp anlayışı İbn Haldun’un 
anlayışıyla aynıdır. Üslûb, sözün güzel, övünülesi elbisesi, sözün güzelliğini sağlayan 
kalıbıdır. Üslûp, güzelliğin madeni, övünç vesilesi güzel elbiselerin/cümlelerin dokun-
duğu bir tezgâhtır. Kelamın tanzimi, düzeltilmesi, anlatılan konuya uygun hale geti-
rilmesi üslûbun görevidir. Üslûp konuya uygun olmalı. Üslûptan amaç, manayı zihin-
lerde en güzel şekilde temessül ettirmek, tablolar halinde canlandırmaktır. Bu kısa 
ifadeden sonra Bediüzzaman’ın Muhâkemat’ta teorisini anlattığı üslup anlayışının 
münâcâtlarında uygulamasına bakalım:

Dua/Yakarış

Risalelerin çeşitli yerlerinde duanın farklı fakat birbirini pekiştiren tarifleri dikkat 
çeker: Duanın/yakarışın mana ve mahiyeti nedir, sorusuna Bediüzzaman’ın cevapları 
şöyle sıralanabilir:

“Cenâb-ı Hak insana hadsiz bir acz ve nihayetsiz bir zaaf vermiş, tâ ki daimı� bir 
surette dergâh-ı I�lâhiyeye iltica edip niyaz etsin, dua etsin. 

َ
ْوال

َ
ل ى  َرِبّ ِبُكْم  َيْعَبُؤا   َما 

ْ
 ُقل

اُؤُكْم -Yani, ‘Eğer duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var?’ âyetin sırrıyla, insanın hik ُدَعۤ
met-i hilkati ve sebeb-i kıymeti olan samimı� dua ve niyazın bir sebebi hastalık oldu-
ğundan, bu nokta-i nazardan şekvâ değil, Allah’a şükretmek ve hastalığın açtığı dua 
musluğunu, âfiyeti kesb etmekle kapamamak gerektir”,30 “Hazine-i rahmet kapısını 
çalmaktır”,31 “I�nsanın vazife-i asliye-i fıtriyesi, imandan sonra duadır. Dua ise esas-ı 
ubûdiyettir”,32 “Demek, insan bu âleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için 
gelmiştir”,33 “I�man duayı bir vesile-i kat’iye olarak iktiza ettiği gibi”,34 “Dua bir sırr-ı 

27 Nursi, Muhâkemat, 115.
28 Nursi, Muhâkemat, 115.
29 Nursi, Muhâkemat, 115.
30 Bediüzzaman Said Nursi, Lem’alar (İstanbul: Söz-Basım Yayın, 2012), 339.
31 Bediüzzaman Said Nursi, Sözler (İstanbul: Söz-Basım Yayın, 2012), 426.
32 Nursi, Sözler, 423.
33 Nursi, Sözler, 423.
34 Nursi, Sözler, 424.
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ubudiyettir”,35 “Dua bir sırr-ı azı�m-i ubudiyettir”,36 “Dua eden adam bilir ki, birisi var 
ki, onun sesini dinler, derdine derman yetiştirir, ona merhamet eder, onun kudret eli 
her yere yetişir. Bu büyük dünya hanında o yalnız değil; bir kerı�m Zât var; ona bakar, 
ünsiyet verir. Hem onun hadsiz ihtiyacatını yerine getirebilir ve onun hadsiz düşman-
larını def’ edebilir bir Zât’ın huzurunda kendini tasavvur ederek, bir ferah, bir inşirah 
duyup, dünya kadar ağır bir yükü üzerinden atıp”,37 “Abd, kendi aczini ve fakrını dua 
ile ilan eder”,38 “Dua, ubudiyetin ruhudur ve hâlis bir imanın neticesidir.”39

Bu tanımlardan anlaşılan hususlar:

Dua, münâcât ya da yakarış insanın acz ve fakrını Rabbine uygun bir lisanla arz 
etmesidir. Duası olmayan insanın Allah katında değeri yoktur. İnsanın yaratılış sebe-
bidir. İnsanın kıymetinin göstergesidir. Allah’ın rahmet hazinesinin kapısını acz ve 
fakr anahtarıyla çalmaktır. Dua, imandan sonra insanın en önemli vazifesidir. İbadetin 
temelidir. İnsan bu dünyaya ilim ve dua ile tekemmül etmek için gelmiştir. İlimden 
sonra en önemli vazife duadır. İman, kat’i bir vesile olarak duayı gerektirir. Kulluğun 
önemli bir sırrıdır. Dua edenin imanı pekişir, sesini duyan, ihtiyaçlarını bilen birinin 
varlığına dair kalbinde derin bir yakin oluşur. Rahmet hazinelerinin anahtarıdır. Ku-
lun acz ve fakrının Allah’a ve kullara ilan etmesidir. Kısaca imanın neticesi ve kulluğun 
ruhudur. Bu sonuçlara bakınca âyetin anlamı daha bir vuzuh kazanır: Duanız olmasa 
ne ehemmiyetiniz var?

Kısa Dua ve Münâcâtlar

Bediüzzaman Arapça, Farsça ve Türkçe olmak üzere, eskilerin “elsine-i selâse” de-
diği her üç dilde münâcâtlar kaleme almıştır. Bu yazımızda sadece Türkçe münâcâtlar 
üzerinde duracağız. Arapça ve Farsça münâcâtların üsluplarıyla ilgili çalışmaları bu 
dilleri çok iyi bilen erbabına bırakıyoruz.

Risale-i Nur Külliyatı’nda –İslam geleneğinde olduğu üzere– birçok yerde söz, 
insanın yaratılış hikmeti ve değerinin sebebi olan dua ve münâcâtlarla bitirilir. Bu 
bölümde işlenen konuların sonundaki kısa dualardan örnekler alarak Said Nursi’nin 
“kelâmın kalıbı” diye tarif ettiği üslûbunu, arzu ve isteklerini, konunun akışına göre 
meramını nasıl ifade ettiğini anlamaya çalışacağız. 

35 Nursi, Sözler, 425.
36 Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat (İstanbul: Söz-Basım Yayın, 2012), 422.
37 Nursi, Mektubat, 425.
38 Nursi, Mektubat, 424.
39 Nursi, Mektubat, 426.

15

Köprü • Sayı: 142 • Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2019 • ISSN: 1300-7785 • ss. 5-30



Kısa Münâcâtların Üslûbu

Risale-i Nur Külliyatı’nda işlenen bazı konu sonlarında yer alan kısa duaların muh-
tevalarına şöyle bir bakacak olursak karşımıza ilgi çekici hususlar çıkacaktır:

“Yâ Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek 
zamanına kadar bizi emanette emîn kıl. Âmin.”40

“Hem bak, öyle hazînâne, öyle mahbûbâne, öyle müştakâne saadet-i bakiye is-
tiyor ki, bütün kâinatı ağlattırıp duasına iştirak ettiriyor.”41

“Hem öyle yüksek bir fizâr-ı istimdatkârâne ile istiyor ve öyle tatlı bir niyâz-ı 
istirhamkârâne ile yalvarıyor ki, güya bütün mevcudata, semavata, Arşa işittirip, 
vecde getirip, duasına ‘Âmin, Allahümme âmin’ dedirtiyor.”42

“Seherlerde eser bâd-ı tecelli
Uyan ey gözlerim vakt-i seherde,
İnâyethâh zidergâh-ı İlâhî
Seherdir ehl-i zenbin tevbegâhı,
Uyan ey kalbim vakt-i fecirde,
Bikün tevbe, bicû gufran, zidergâh-ı İlâhî”43

“İkinci kısım, lisanla, kalble dua etmektir. Eli yetişmediği bir kısım metâlibi is-
temektir. Bunun en mühim ciheti, en güzel gayesi, en tatlı meyvesi şudur ki: Dua 
eden adama anlar ki, Birisi var, onun hâtırât-ı kalbini işitir, her şeye eli yetişir, her 
bir arzusunu yerine getirebilir, aczine merhamet eder, fakrına medet eder.”44

“Erhamürrâhimînden, rahmet kapılarını bize açmasını ve şu sözün tekmiline 
tevfikini refik eylemesini niyaz ile kusurumuzun ve hatamızın affını talep ile hat-
mediyoruz.”45

“Yâ Rab! Habîb-i Ekrem (aleyhissalâtü vesselâm) hürmetine ve İsm-i A’zam 
hakkına, şu risâleyi neşredenlerin ve rüfekasının kalblerini, envâr-ı îmâniyeye 
mazhar ve kalemlerini esrâr-ı Kur’aniyeye nâşir eyle ve onlara, sırât-ı müstakimde 
istikâmet ver! Âmîn!”46

40 Nursi, Sözler, 56.
41 Nursi, Sözler, 111.
42 Nursi, Sözler, 111.
43 Nursi, Sözler, 318.
44 Nursi, Sözler, 427.
45 Nursi, Sözler, 479.
46 Nursi, Mektubat, 434.
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“Yâ Erhamerrâhimîn; bu Resûl-i Ekrem’in (asm) hürmetine, bizi, O’nun şefaati-
ne mazhar ve sünnetinin ittibaına muvaffak ve dâr-ı saadette O’nun âl ve ashabına 
komşu eyle! Âmîn…”47

“Cenâb-ı Hak fazl ve keremiyle şu hizmette halisâne, muhlisâne, bizi ve umum 
Risâle-i Nur Talebelerini daim ve muvaffak eylesin. Âmîn bihürmeti Seyyid-il mür-
selîn.”48

“Cenâb-ı Erhamürrâhimînden bütün Esmâ-i Hüsnâsını şefaatçi yapıp niyaz edi-
yoruz ki: Bizleri ihlâs-ı tâmme muvaffak eylesin… Âmîn…”49

“Cenâb-ı Hak sizlere şifa versin, hastalıklarınızı kefaret-üz-zünûb yapsın. Âmin, 
âmîn, âmîn…”50

“Kâinatın umum zerrâtının; umum zamanlardaki umum dakikalarının bütün 
aşirelerine darbedilip, hâsıl-ı darb adedince o Zât-ı Ahmediyeye salât ü selâm, ni-
hayetsiz hazine-i rahmetinden inmesini, Zât-ı Ferd-i Ehad-i Samedden niyaz edi-
yoruz.”51

Risalelerde yer alan farklı konularının sonlarındaki bu münâcât ifadelerinde dik-
kat çeken üslûp özelliklerini şöyle özetleyebiliriz: 

Yakarış üslûbunun önemli özelliklerinden biri “yâ Rab”, “yâ Rabbî” ifadelerinde gö-
rülen “yâ” ünlemiyle söze başlamaktır. Bu hitap kısa yakarışların başlarında çoklukla 
yer almıştır. Bediüzzaman hayatında titizlikle uyguladığı üzere “ben” yerine “biz” za-
mirini tercih etmektedir. Bu da onun hayatında kendisinden çok müminlerin ne kadar 
önemli yer aldığının bir ifadesi olsa gerek. Duasını, kalbinin bütün rikkati, bu rikkati 
gösteren yumuşak ve derunî hüznü ifade eden kelimelerle dile getirmektedir. O, bü-
tün kâinatı duasına ortak edinerek kuvvetli bir külli duayla Rabbine iltica etmektedir. 
Duanın esas konusu diğer müminlerle birlikte iman selameti kazanmak, Allah’ın hu-
zuruna imanla gidebilmektir. 

Bediüzzaman’ın yakarışları ahiret saadetine dair olup dünyevî arzuları içermek-
ten uzaktır. Hz. Peygamber’in (asm) dualarını vesile edinir, O’nun dualarını hem ken-
disinin hem de Muhammed ümmetinin duası olarak Allah’ın huzuruna arz eder. 

Bu dualarda telifatının tamamlanması ve insanların kalplerinin imanla dolması 
için eserlerinden istifade etmelerini dilerken de müminlerin manevi menfaatlerini ön 

47 Bediüzzaman Said Nursi, Şualar (İstanbul: Söz-Basım Yayın, 2012), 779.
48 Nursi, Şualar, 836. 
49 Nursi, Lem’alar, 277.
50 Nursi, Lem’alar, 351. 
51 Nursi, Lem’alar, 592.
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planda tuttuğu dikkat çeker. Yine bu sebepten dolayı Risale-i Nur talebelerinin iman 

hizmetinde muvaffakiyetlerini Allah’tan dilediği görülür. 

Bu kısa dualarda hitap ifadelerinde yer alan Allah’ın isim ve sıfatları: Rab (büyü-

ten, besleyen ve terbiye eden), Allah,52 İlâh, Erhamürrâhimîn (merhametlilerin en 

merhametlisi), Hak,53 Ferd (tek), Ehad (tek, bir), Samed54…

Hz. Peygamber’in (asm) münâcâtlarda geçen isim ve sıfatları: Bediüzzaman, kısa 

yakarışlarında Hz. Peygamber’in (asm) isim ve sıfatları ile dualarını vesile ve şefaatçi 

ederek Allah’a dileklerini arz etmektedir: Habîb-i Ekrem,55 Seyyidi’l-Mürselîn,56 Zât-ı 

Ahmediye.57

Bu kısa münâcâtlarda Allah’ın esma ve sıfatlarıyla yapılan terkiplerde, büyük bir 

heyecan ve coşku halinin bulunduğu görülür. Söz konusu Allah’a niyaz olunca Bediüz-

zaman’ın lügâtindeki bütün güzel kelime ve terkipleri kullanma arzusu duyduğu his-

sedilir. Aynı terkip içinde manayı pekiştirmek için üç esmayı bir araya getirerek üçlü 

terkipler yapmaktan çekinmemiştir. Aynı şekilde Hz. Peygamber (asm) anılınca da 

samimi bir sevgi selinin kelimelere yansıdığı görülür. Hz. Peygamber’in (asm) isim ve 

dualarını vesile edinerek arzu ve isteklerini Allah’a arz eder, “Ümmetî, ümmetî” diyen 

şefkat peygamberinin dualarının kabul edilmesini diler.

Kısa münâcâtlarda cümleler de nispeten kısadır. Bu cümlelerde edebî sanatlara 

fazlaca yer verilmediğini söylemek mümkündür.

Münâcât Risalesi

Bu mensur şiir tavsifine uygun risale, önemine binaen hem Lem’alar’da hem de Şu-

alar’da kendine yer bulmuştur. Münâcât’ın başında Bediüzzaman bu risalenin temel 

vasıflarını şu sözlerle dile getirmektedir:

52 “Uluhiyyete mahsus sıfatların hepsini kendinde toplamış bulunan Zât-ı Vâcibü’l-Vücûde delâlet eden 
alemdir ve sayılan isimlerin içinde İsm-i A’zam’dır.” Bkz. Ali Osman Tatlısu, Esmâü’l-Hüsnâ Şerhi (İstanbul: 
1949), 19.
53 “Varlığı hiç değişmeden duran. Varlığı daima sabittir. Allahu Tealâ’nın zatı, yokluğu kabul etmediği gibi, 
herhangi bir değişikliği de kabul etmez.” Bkz. Tatlısu, Esmâü’l-Hüsnâ Şerhi, 145.
54 “Hâcetlerin bitirilmesi, ızdırapların giderilmesi için tek merci.” Bkz. Tatlısu, Esmâü’l-Hüsnâ Şerhi, 180.
55 “Allah’ın en keremli, en saygın, en şerefli habibi, yani sevgili kulu manasında Peygamber Efendimiz.” 
Bkz. Ömer Sevinçgül, Özel Lûgat (İstanbul: Zafer Yayınları, 2006), 198-199.
56 “Elçi olarak gönderilen peygamberlerin efendisi, en başta geleni, Hz. Muhammed aleyhissalatü vesse-
lam.” Bkz. Sevinçgül, Özel Lûgat, 598.
57 “Bir adı da Ahmed olan Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam.” Bkz. Sevinçgül, Özel Lûgat, 746.
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“Bu Risale-i Münâcât, hem vücub-u vücud, hem vahdet, hem ehadiyyet, hem 
haşmet-i rububiyyet, hem azamet-i kudret, hem vüs’at-i rahmet, hem umumiyet-i 
hâkimiyet, hem ihata-i ilim, hem şümul-ü hikmet gibi en mühim esasat-ı îmâniyeyi 
harika bir îcaz içinde fevkalade bir kat’iyet ve hâlisiyet ve yaîniyet ile isbat eder. 
Haşre işareti ve bilhassa âhirdeki şiddetli işaratı çok kuvvetlidir.”58

Bu risaleye Külliyat’ın bir nevi münâcât halinde hülasası diyebiliriz. Amaç, münâ-
cât yoluyla kendisinin ve insanların Allah’ın varlığını, birliğini, rububiyetinin haş-
metini, görkemini; kudretinin büyüklüğünü, rahmetinin sonsuz genişliğini, kâinatı 
kuşatan hâkimiyetini, hikmetinin bütün âleme yayılışını göstererek iman esaslarını 
pekiştirmek, aklı, kalbi ve nefsi ikna ederek bu yolla tahkiki imana ulaştırma konu-
sunda Allah’ın rahmet, merhamet ve yardımını dilemektir.

Üstad, Münâcât risalesinin paragraf başlarında, Allah’ın muhtevaya uygun, esma 
ve sıfatlarını anarak tazarruatta bulunur. Bu isim ve sıfatlar eserdeki sırasına göre 
şöyledir: 

İlâh, Rabb, Vâcib-ül Vücûd, Vâhid-i Ehad, şiddet-i zuhurundan gizlenmiş, azamet-i 
kibriyasından ihtifâ etmiş, Kadîr-i Zülcelâl, Kadîr-i Mutlak, Mutasarrıf-ı Faâl, Fey-
yâz-ı Müteâl, Fa’âlün Limâ Yürid, Kadîr-i Zülcelâl, arz ve semâvâtın Hâlık-ı Zülcelâli, 
Fâtır-ı Kadîr, Fettâh-ı Allâm, Faâl-i Hallâk, Vâhid-i Ehad, Hannân-ı Mennân, Vehhâb-ı 
Rezzâk, Hâlık-ı Külli Şey, şiddet-i zuhurundan gizlenmiş ve ey azamet-i kibriyâsın-
dan istitâr etmiş olan Zât-ı Akdes, Rabbu’l Berri ve’l-Bahr, dağları zemin sahifesine 
hazineli direkler yapan Kadîr-i Zülcelâl, Kadîr-i Külli Şey, Hâlık-ı Rahman ve Rabb-i 
Rahîm, şiddet-i zuhurundan gizlenmiş ve kibriya-yı azametinden tesettür etmiş olan 
Sânî-i Hakîm ve Hâlık-ı Rahîm, Fâtır-ı Kadîr, Müdebbir-i Rahîm, Rahmânürrahîm, 
Sâdıku’l-Va’di’l-Emîn, Mâlik-i Yevmiddîn, Kadîr-i Kayyum, şidddet-i zuhurundan giz-
lenmiş ve ey azamet-i kibriyasından perdelenmiş olan Zât-ı Akdes, Rabbe’l-Âlemîn, 
İlâhe’l-Evvelîne ve’l-Âhirîn, Rabbe’s-Semâvâti ve’l-Aradîn, Kadîr-i Hakîm, Rahmân-ı 
Rahîm, Sâdıku’l-Va’di’l-Kerîm, izzet ve azamet ve celâl sahibi Kahhâr-ı Zülcelâl, Rab-
bu’l-Enbiyâ ve’s-Sıddıkîn, Rabbî ve yâ Rabbu’s-Semâvâti ve’l-Aradîn, Hâlikî ve Hâlik-ı 
Külli Şey!

Dikkat edilirse Esma-i Hüsnâ’yı şefaatçi ederken üslubunun adeta şahlandığı gö-
rülür. Her hitaba bir esma ya da birkaç esmadan oluşan terkiplerle başlar. Bu terkiple-
rin iman ve ubudiyet manalarına vurgu yapmak için tercih edildiğini söylemeye hacet 
yoktur.

58 Nursi, Şualar, 70.
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Hitaplar bir münâcâtta bulunması gereken samimi dileklerin; kulun acz ve zaafını 
ifade eden rikkatli bir ruh halinin yansıması olarak esma ve sıfat-ı İlahiye ile doludur. 
Bediüzzaman Kur’an’dan ve Hz. Muhammed’den (asm) aldığı dersle Esma-i Hüsnâ ve 
Sıfat-ı İlahiyeyi vesile ve şefaatçi yaparak kalbinin derunundaki arzu ve isteklerini bir 
mensur şiir üslûbuyla dile getirmiştir. 

Yâ İlâhî ve Yâ Rabbî! 

Hitaplarından sonra söze en çok tekrarlanan, “Ben imanın gözüyle ve Kur’an’ın 
talimiyle ve nûruyle ve Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vessselam’ın dersiyle ve ism-i 
Hakîm’in göstermesiyle…” ifadelerle başlayan yakarışta, hitaptaki İlah ve Rab isim-
lerine uygun olarak Hakîm isminin penceresinden kâinata bakıp zengin ve derin bir 
tefekkür halinde evrenin Allah’ın uluhiyetini nasıl ispat edip gösterdiğini vurgulamış, 
yer ve göklerin bütün cisimlerinin, zerrelerinin O’nun varlığını ve birliğini gösterdiği 
ifade edilmiştir. Bu tasvirler gök cirimlerinin baş döndürücü hızlarına uygun bir tas-
virle ifade edilmiştir. Münâcât’ın bu giriş bölümü Allah’ın kâinatı kuşatan ilim, hikmet 
ve rubûbiyetinin adeta mücessem bir ifadesidir. Bu giriş son derece derin imanî bir 
tefekkür levhası olarak coşkun ve samimi bir heyecanın ifadesi olarak dikkat çeker.

Gözlerini göklere çevirir…

Yıldızların diziliş ve parıldamalarını dikkate sunarken nefis bir teşhis yapar: 

“Ve hiçbir yıldız yoktur ki; mevzun hilkatiyle, muntazam vaziyetiyle ve nu-
ranî tebessümüyle ve bütün yıldızlara mümâselet ve müşabehet sikkesiyle se-
nin haşmet-i ve vahdaniyetine işaret ve şehadette bulunmasın.”59

Münâcât’ın bu başlangıç bölümünde cümleler “yoktur ki” ibaresiyle birbirine bağ-
landıktan sonra “etmesin, olmasın, durmasın” gibi çarpıcı olumsuz yüklemlerle bitiri-
lerek mana pekiştirilmiştir. Bu cümle kalıbını tercih etmesi ifadelere güçlü bir anlam 
ve vurgu kazandırmıştır. Bu giriş bölümünün bir diğer özelliği de Nursi’nin nasıl bir 
bakış açısıyla yakarışını tanzim ettiğini göstermesidir: O, iman gözü, Kur’an’ın tali-
mi/öğretmesi ve Resûl-i Ekrem’in (asm) dersi ve Hakîm isminin göstermesiyle ya-
karmaktadır. Bu girişte yol gösteren Allah’ın Hakîm ismidir. Bu ismin penceresinden 
bakınca gökyüzündeki varlıkların dönmesi, düzen ve intizamının hikmeti imanı pe-
kiştirir. Bütün gök cisimlerinin bu harika intizamları, süratleriyle birlikte gürültüsüz 
hareket etmeleri müellifin imanına güç katar. Bütün gezegenler ve yıldızlar Allah’ın  

59 Nursi, Lem’alar, 641.
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varlığının vücûbuna işaret ve şehadet ederler. Bu kısımda Allah’ın ulûhiyetinin haş-
met ve saltanatıyla vahdaniyetine vurgu yapılmıştır. Yıldızlar teşhis edilerek ışık saç-
maları “nûranî tebessüm” olarak yorumlanmıştır. 

Giriş bölümünün uzun ikinci paragrafında ise bakışlar yeryüzüne çevrilmiş ve 
gökleri ve yerleri yaratan yaratıcının varlığına, varlığının zaruri oluşuna dikkat çekil-
miştir. Bu kısımda Allah’a yakarışın O’nun sıfatlarıyla yapıldığı görülür: “Ey zemin ve 
gökleri yaratan yaratıcı!. Ve ey zerratı, muntazam mürekkebatiyle tedbirini gören ve 
idare eden; ve bu seyyare yıldızları manzum peykleriyle döndüren, emrine itaat etti-
ren!” Bu özelliklerinin Allah’ın varlığının zaruri oluşuna, tek tek çok açık bir biçimde 
işaret ettikleri belirtilmiştir. Bu bölümde semavat ve arz adeta avuçlarının içine alına-
rak onlardaki nizam ve intizamın bir olan Allah’ı gösterdikleri, şüpheye yer bırakma-
yacak derecede ispat ettikleri benzer ses tekrarlarıyla dile getirilmiştir. 

Gök cisimleri şehadet kelimelerine, gökyüzü denize, yıldızlar itaatkâr asker, mun-
tazam gemi, harika tayyare ve acayip/güzel lambalara teşbih edilmiştir.

Ey Vâcib-ül Vücûd (Varlığı olmazsa olmaz kesinlikte zaruri olan Allah)! Ey Vâhid-i 
Ehad (Tek ve bir olan Allah)!

Bu hitap altında yıldızların, güneşlerin ve ayların Allah’ın emir ve idaresi altında 
olduğu belirtilerek O’nu nasıl tesbih ve tekbir ettikleri dile getirilmiş, onların tesbih 
ve tekbirleriyle Allah’ı takdis ettiği belirtilmiştir. Tabiatı teşhis ederken bütün varlık-
ların aynı Hâlık’ın mahlûku olarak ortak bir dilde tesbih ettiklerini söylemektedir. Al-
lah’ı teşbih ve tekbir eden muhteşem bir varlık manzumesi: mükemmel bir teşhis ve 
tasvir…

Ey şiddet-i zuhurundan gizlenmiş ve azamet-i kibriyasından ihtifâ etmiş 
olan Kadîr-i Zülcelâl! Ey Kadîr-i Mutlak! 

Münâcât’ın şiirli ifadelerinden biri de yukarıdaki hitap... Bu hitapta Allah’ın var-
lığının, zuhurunun şiddetinden, büyüklüğünden gizlendiği ifadesi son derece çarpıcı 
bir ifade gücüne sahip. Yaz günü, tam öğle vakti Güneş’e bakılmaz, göz ışığının şidde-
tinden Güneş’i göremez, kamaşır. Allah’ın varlığı da bir bakıma böyle…

Bu kısımda görünmezlik vurgusundan hareketle rüzgâr, şimşek, gök gürültü-
sü ve yağmurun Allah’ın varlığını ve rahmetinin genişliğini göstermelerine dikkat  
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çekilmiştir. Seçilen ifadeler hitap cümlesindeki manayla tam olarak örtüşmektedir. 
Gökyüzünün bulutlarla kaplanıp açılması renkli bir anlatımla tasvir edilmiştir. Şuur-
suz bulutların yağmurla susayan yeryüzüne destek olması Allah’ın fezadaki kudreti-
nin tezahürü olarak tasvir edilmiş, rahmetinin sonsuz genişliğine vurgu yapılmıştır. 
Üslup, eda ve muhteva tam bir uyum içinde…

Ey Mutasarrıf-ı Faâl (Devamlı işleyen, sürekli iş yapan, her an çekip çeviren, idare 
eden, yöneten Allah) ve ey Feyyâz-ı Müteâl (Sınırsız feyiz veren, iman, ilim, nur gibi 
hayırlı şeyleri gürül gürül kalbe akıtan Allah)!

Bu hitapla başlayan bölümde yukarıda anılan varlıkların tek tek, bir başlarına Al-
lah’ın varlığını gösterdikleri gibi hepsinin birlikte çok daha güçlü birer delil olarak 
da ispat delili olarak değerlendirilebileceği belirtilmiştir. Son derece renkli ve canlı 
tasvirlerle gökyüzünün değişken manzaraları birer tevhid tablosu halinde tasvir edil-
miştir. Gökyüzünü bir sergi alanı yapan kudret ve kuvvete, kâinatı kuşatan ilim ve 
hikmete insanoğlunun dikkatleri çekilmiştir. Bütün yaratılmışların Allah’ın rahmet ve 
hâkimiyetinin kuşatıcılığına şehadet ettikleri ifade edilmiştir.

Bu bölümde fezanın günde birkaç kez bulutlarla doldurulup boşaltılması, fezanın 
bir yazboz tahtasına benzetilmesi, zeminin bir bahçeye bulutların süngere teşbihi şa-
irane sanatlar olarak anlam zenginliği katmıştır. Bu bölüm de tam bir imanî tefekkür 
levhası olarak yakarışı tezyin etmiştir.

Ey Fa’âlün Limâ Yürid (İstediğini istediği gibi yapan, kendi iradesine göre faaliyet 
gösteren, tercihleri istikametinde iş gören)!

Allah’ın gökyüzünde cereyan eden hadiselerle aslında haşir ve kıyamet örnekleri 
gösterdiği ifade edilmiştir. O, dilediğini yapar, kimseye hesap vermek zorunda değil-
dir. Tasvir edilen manzara son derece çarpıcı ve uyarıcı… Haşir ve kıyametin Allah için 
yazı kışa çevirmek kadar kolay olduğu belirtilmiştir.

Ey Kadîr-i Zülcelâl (Sonsuz büyüklük sahibi ve her şeye gücü yeten Allah)!

Gök cisimleri, bulut, yağmur, şimşek, gök gürültüsü Allah’ın birer memurudur. 
Onun emrinden dışarı çıkmazlar. Bu varlıkların fezada baş döndürücü bir hızla ha-
reketlerinin yaratıcılarını hamd ve tesbih etmek anlamına geldiği vurgulanmıştır. Bu 
bölümde bütün bu varlıklar teşhis edilerek Allah’ı tesbih ettikleri dile getirilmiştir.
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Ey Arz ve Semâvâtın Hâlık-ı Zülcelâli (Büyüklük sahibi yaratıcı)!

Bu kısımda Kur’an’ın talimi, Resul-i Ekrem’in (asm) dersiyle iman ettiğini belirt-
tikten sonra yeryüzünün de gökyüzü gibi bütün varlıklarıyla Allah’ın varlığına ve bir-
liğine sayısız deliller gösterdiği anlatılmış, yeryüzünün düzen ve nizamına vurgu yapı-
larak çarpıcı tevhid tabloları, birlik manzaraları çizilmiştir. Hava, ateş, su ve toprağın 
şuursuz birer varlık oldukları halde son derece hikmetli işlerde istihdamının nasıl 
bir yaratıcı varlığı gösterdiği dile getirilmiştir. Yeryüzünde bulunan her varlığın, her 
canlının hayatları ve hayatları boyunca gösterdikleri değişmelerle Allah’ın varlık ve 
birliğine tanıklık ettikleri derin bir tefekkür ifadesi olarak dikkat çekicidir. 

Ey Fâtır-ı Kadîr (Sonsuz kudreti ve sınırsız gücüyle benzersiz varlıklar yaratan Al-
lah)! Ey Fettâh-ı Allâm (Sonsuz ilim sahibi olan feth edici, açıcı, yani her şeye layık bir 
şekil açan ve suret veren Allah)! Ey Faâl-i Hallâk (Bütün varlıkları yaratan ve her an 
yaratmaya devam eden, sürekli iş yapan, her an iş üzerinde olan Allah)!

Üç terkip içinde altı esma birbiriyle irtibatlandırılırken sanki duygu ve düşünce 
dünyası galeyana gelmiş gibi hemen “Ey Vâhid-i Ehad! Ey Hannân-ı Mennân! Ey Veh-
hâb-ı Rezzâk!” hitaplarıyla yine farklı altı esma üç ayrı terkipte bir araya getirilerek 
vahdete/birliğe nasıl delalet ettikleri akıl gözüne sunulmuştur. Fâtır ve Kadîr isimle-
ri birbirini gerektiren iki esma. Fâtır’ın vasfı Kadîr, Fettah’ın Allâm, Faal’in de Hallâk 
olması mantık gereğidir. Yaratan sonsuz bir kudret sahibidir. Örneksiz suretler açan 
sonsuz bir ilme sahiptir. Faal de Hallâk yani çok halk edici, yaratıcıdır. Vâhid, Ehad ol-
mak; Hannan Mennân (kullarına bol nimet ve ihsanlarda bulunan ve pek çok acıyan) 
olmak, Vehhâb’ın (çok bağışlayan) şanına uyan da Rezzâk olmaktır. Geniş bir paragraf 
halinde bu Esma-i İlahiye’nin şe’nleri ve tabiatın, yeryüzü varlıklarının bu esmanın 
gereklerini nasıl sergiledikleri çarpıcı tablolar halinde sergilenmiştir. Bütün bu varlık-
ların Allah’ın emirlerine harfiyen itaat etmeleri dikkate sunularak tefekkürî bir iman 
dersi verilmiştir. Cümleler oldukça uzun, bir o kadar da tefekküre sevk edici… 

Dünyanın bir ordu talimgâhına teşbihi Bediüzzaman’a has bir anlatımın neticesi… 
Kendisi de gönüllü askerlik yaptığı için yüz binlerce bitki, hayvan ve böcek zihninde 
birer ordu, yeryüzü de bir talim yeri manzarası canlandırıyor. Dünya bu muhtevasıyla 
geçici bir sergi alanına benzetilirken o ihtişamla bu fanilik paradoksuyla ahiretin lü-
zumu çarpıcı bir şekilde telkin edilmiştir. Bu bölümde Allah’ın yaratmasındaki bolluk, 
zenginlik, haşmet ve azametin insanoğlunun kısacık dünya hayatı için olamayacağı 
ifade edilerek bütün bunların ebedî bir aleme hazırlık için olduğu, bütün bunların 
bakî bir alemi gösterdiği anlatılmıştır.
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Ey Hâlik-ı Külli Şey (Her şeyin yaratıcısı)!

Zemin yüzünün ve içindeki varlıkların ilahî ilim, güç ve kudretle nasıl idare edil-

diği söylendikten sonra hepsinin güçlü ve külli bir dille Allah’ın sınırsız tasarrufunu, 

rubûbiyetini dile getirdikleri, O’nu kal dilinden daha güçlü bir hal diliyle tesbih ettik-

leri vurgulanmıştır.

Ey şiddet-i zuhurundan gizlenmiş ve ey azamet-i kibriyâsından istitâr etmiş 

olan Zât-ı Akdes!

Zeminin Allah’ı nasıl tesbih ve takdis ettiği; acz, kusur ve şerikten tenzih ve nasıl 

hamd ve sena ettiği dile getirilmiştir. Kısa fakat anlam bakımından oldukça derin ve 

zengin bir paragraf…

Ey Rabbu’l Berri ve’l-Bahr (Ey karanın ve denizin Rabbi)!

Deniz, nehir, çeşme ve ırmakların da Allah’ın varlığı ve birliğine apaçık şehadet 

ettikleri tasvir ve ifade edilmiştir. Deniz canlılarının mükemmel bir şekilde rızıklan-

dırılmalarının yaratıcılarına işaret ettikleri dile getirilmiştir. Denizlerdeki canlılardan 

başka cevherleri de tefekkürü kanatlandıran varlıklar olarak yakarışta yer alır. Koca 

koca denizlerin rahmet havuzlarına teşbihi ayrıca güzel düşmüştür. Denizlerin bu-

har kazanlarına teşbihi son derece orijinaldir. Denizlerin seyahate imkân vermeleri, 

öldükten sonra dirilme ve haşirle irtibatlandırılmış; geçici dünyada bu kadar cömert 

davranan Allah’ın ahireti elbette daha zengin bir muhteva ile halk edeceği coşkulu bir 

üslûpla verilmiştir. 

Bu bölümde denizlerin ve suyun yaratılış hikmetleri hatırlatılarak suda yaşayan 

canlıların rızıklarının verilmesi, balıkların mükemmel görünümleri ve beslenmeleri-

nin bir Rezzak yaratıcıyı gösterdiği dile getirilmiştir. Aynı şekilde denizlerin içinde bu-

lunan kıymetli cevherlerin göz kamaştırıcı güzelliklerinin Sâni ismiyle müsemma bir 

yaratıcıyı gösterdiği dikkatlere sunulmuştur. Bu bölümde Allah’ın bütün mahlûkata 

rızık vermesi çerçevesinde gelişen bir imanî tefekkür yakarışı vardır. Dünyanın dön-

mesi, denizlerin yerküreyi kuşatması ve fezaya dökülmemesi ve burada yaşayan var-

lıkların hiçbirinin rızkının unutulmaması hatırlatılır ve hepsinin hal diliyle “Allahuek-

ber” dedikleri zengin bir anlatım ve uzun cümlelerle hikmet kulağına duyurulmuştur.
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Ey dağları zemin sahifesine hazineli direkler yapan Kadîr-i Zülcelâl!

Nebe sûresindeki bir âyetten iktibas olan bu yakarış hitabının altında dağların va-
zifeleri, barındırdıkları maden ve sularla insanlara sağladıkları faydaları dile getirile-
rek bu varlıkların Allah’ın varlığını ispat ettikleri; vazifelerini eksiksiz yapmalarıyla 
da Allah’ı tanıdıkları ve tanıttıkları anlatılmıştır. Aynı şekilde bitkilerin basit bir top-
raktan rengârenk fışkırarak ortaya çıkmalarıyla yaratıcılarına şehadet ettikleri, ren-
gârenk tabiatın dağ ve çiçek manzaralarıyla tevhide ayinedarlık ettiği vurgulanmış, 
dağların madenlere yataklık etmesinin hikmeti hatırlatılmıştır. Bu ifadelerle adeta 
tesadüfün boynu vurulmuştur. Dağların üstündeki bitki ve ağaçlar, içindeki maden ve 
şifalı unsurlarla insanın yardımına koşturan rahmete dikkat çekilmiştir. Bu bölümde 
zemin bir gemiye, dağlar bu geminin hazineli direklerine ve ihtiyat depolarına, dünya 
hana, insanlar ve diğer varlıklar da misafire benzetilerek çarpıcı teşbihler oluşturul-
muştur. Dünya ve içindekilerin Allah’ın sevgili kullarına ihsanı olduğu ve ebedi bir 
âleme hazırlığı gösterdiği belirtilerek ahirete iman vurgusu yapılması bu bölümün 
ana fikrini oluşturmuştur.

Ey Kadîr-i Külli Şey (Her şeye gücü yeten Allah)!

Dağların ve içindekilerin Hâlık’larının emrine itaat edip O’nu tesbih ve takdis et-
tikleri belirtilmiştir.

Ey Hâlık-ı Rahman ve ey Rabb-i Rahîm!

Bu ikili esma terkiplerinin muhtevaya ne kadar uygun düştüğü açıktır. Yaratıcı, 
Rahman, Rab ve Rahîm olduğu için bütün ağaçlar, yapraklar onu tesbih ve O’na hamd 
ediyorlar. Münâcât’ın bu bölümü çok renkli ve güzel tasvirlerle doludur. Hepsinin üze-
rinde durmak sözü çok uzatacağından zevkli ve renkli tefekkür tablolarının birbirini 
takip ettiğini belirterek özetle yetiniyoruz.

Ey şiddet-i zuhurundan gizlenmiş ve ey kibriya-yı azametinden tesettür etmiş 
olan Sânî-i Hakîm ve Hâlık-ı Rahîm!

Bediüzzaman bu coşkun ifadenin neticesi olarak bütün ağaçların, yaprak, çiçek ve 
meyvelerin hal dilleriyle Allah’ı eksik ve noksanlardan tenzih ettiğini ifade etmiştir. 
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Ey Fâtır-ı Kadîr! Ey Müdebbir-i Hakîm! Ey Mürebbî-i Rahîm!

İnsan ve hayvanların vücutlarının özelliklerinin, düzen ve inceliklerinin Allah’ın 
varlığına şehadetleri belirtilerek insanın sanatlı hilkatinin aynı zamanda Esma-i İlahi-
ye’nin tahakkukuna şehadet ettikleri vurgulanmıştır. Hayvan ve insan türlerinin çok-
luğu ve yeryüzüne yayılmalarının Allah’ın rubûbiyetinin haşmetinin delilleri olduğu 
muhtevaya uygun uzun cümlelerle dile getirilmiştir. Hepsi birlikte vahdete delil ola-
rak dikkatlere sunulmuştur. İnsan ve hayvanatın yaratılışlarındaki harika sanat, ilim 
ve hikmetin Allah’ın kuşatıcı, engin ilminin bir göstergesi olduğu coşkulu bir ifadeyle 
sunulmuştur.

Ey Rahmânürrahîm (Esirgeyen ve bağışlayan)! Ey Sâdıku’l-Va’di’l-Emîn (Sözünde 
duran ve güvenilir olan Allah)! Ey Mâlik-i Yevmiddîn (Din gününün, ahiretin sahibi)!

Bu bölümde kâinatın yaratılmasının amacının hayat, hayatın ruh, ruh sahipleri-
nin en seçkin neticesinin de şuur sahipleri olduğu belirtilerek tabiatta bütün varlıklar 
arasında bir dayanışma ve yardımlaşma bulunduğu ifade edilmiştir. İnsanların yara-
tıcılarını ve yaratıcılarının da onları sevdiği ifade edilerek bunun ebedi bir hayatın 
habercisi, göstergesi olduğu anlatılmış, insanda tecelli eden isimlerin baki bir âlemi 
gösterdiği hususları vurgulanmıştır.

Ey Kadir-i Kayyum (Başlangıcı olmaksızın var olan ve yarattıklarını varlık âlemin-
de tutan sonsuz güç sahibi olan Allah)!

Bütün hayat, ruh ve şuur sahibi varlıkların Allah’ın kuvvet, kudret, irade ve tedbi-
riyle rahmet ve hikmetle teshir edildiği belirtilmiştir. Her birinin kendine has fıtrî iş-
leri ve vazifeleri bulunmaktadır. İnsana verilenler onun aczine binaendir. İnsan kendi 
gücüyle hiçbirini elde edemez.

Ey şidddet-i zuhurundan gizlenmiş ve ey azamet-i kibriyâsından (Büyüklüğü-
nün büyüklüğü) perdelenmiş olan Zât-ı Akdes!

Bu ifadeyle Allah’ı, bütün ruh sahiplerinin tesbihleriyle takdis ettiğini ifade etmiş-
tir. Yine bir bütünlük, vahdet hali dikkatlere sunulmuştur. Bediüzzaman bütün ruh 
sahipleriyle birlikte Allah’ı tesbih ve takdis ettiğini ifade etmiştir.
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Yâ Rabe’l-Âlemîn! Yâ İlâhe’l-Evvelîne ve’l-Âhirîn! Yâ Rabbe’s-Semâvâti ve’l- 
Aradîn! 

İnsanların, enbiya ve velilerin, asfiyaların hülasası olan kalplerinin, akıllarının ke-
şif ve müşahedelerinin, ilhamlarının çok güçlü, sarsılmaz deliller olarak Allah’ın varlık 
ve birliğine işaret ettiği kuşatıcı bir tefekkür silsilesi halinde ifade edilmiştir. Kalbin 
önemi ve hususiyetlerine dikkat çekilmiş, bütün velilerin keşif ve kerametleriyle Hz. 
Muhammed’in (asm) davasını ispat ettikleri anlatılmış, Kur’an’ın her ayet ve her me-
selesiyle vücûb-ı vücudu ispat ettiği kat’i bir dille ifade edilmiştir. Bu bölüm oldukça 
geniş ve zengin bir ilim birikiminin sonucu olup derin bir tefekkürü ihtiva etmektedir.

Ey Kadîr-i Hakîm! Ey Rahmân-ı Rahîm! Ey Sâdıku’l va’di’l-Kerîm! Ey izzet ve 
azamet ve celâl sahibi Kahhâr-ı Zülcelâl!

Allah’ın sadık dostlarını, nebi ve velilerini mahcup etmeyip onlara ebedi bir âlem 
hazırladığı dile getirilerek ahirete iman pekiştirilmiştir. Bu bölümde seçilen esmâ son 
derece dikkat çekicidir. İlk kez Kahhar-ı Zülcelâl ismi anılmıştır. İman edenlere Cennet, 
etmeyenlere de O’nun kahrının neticesi olan Cehennem’in hazırlandığı vurgusuna yer 
verilmiştir. Her mevcudun hal diliyle varlığını kör gözlere gösterdiği, Rahîm, Kerîm ve 
Hakîm bir yaratıcıyı bütün ikram ve nimetlerine rağmen görmeyenlere karşı Kahhâr 
isminin harekete geçmesinde yadırganacak bir durum olmasa gerek. Bu bölümde son 
olarak Hak isminin öldükten sonra dirilmeyi/haşri gerektirdiği ifade edilmiştir.

Ey Rabbu’l-Enbiyâ ve’s-Sıddıkîn!

Enbiya ve evliyanın Allah’ın mülkünde O’nun emir ve iradesiyle vazifeli oldukları; 
tekbir, tehlil ve zikirleriyle dünyayı bir büyük zikirhaneye, büyük bir mescide çevir-
dikleri dile getirilmiştir.

Yâ Rabbî ve yâ Rabbu’s-Semâvâti ve’l-Aradîn! Yâ Hâlıkî ve Hâlık-ı Külli Şey! 

Bu bölüm tam manasıyla bir mensur şiirdir. Allah’ın bütün esma ve sıfatları anı-
larak varlığı, birliği, hikmeti, kudreti, rubûbiyet ve ulûhiyeti türlü delil ve ispatlar-
la ortaya konduktan sonra tahkiki imana ulaşan kalbin ve aklın samimi, içten kopan 
bir coşkuyla Allah’a yakarışları neticeye bağlanmıştır. Bütün bu yakarışlardan sonra  
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Bediüzzaman’ın istediği, dilediği nedir? Kalplerin Risale-i Nur’a musahhar olması, 
Nur talebelerinin nefis ve şeytanın şerrinden, kabir azabından ve Cehennem ateşin-
den muhafazaları ve Firdevs cennetinde mesut olmaları…

Münâcât’ın sonuna düşülen notta Bediüzzaman, Kur’an, münâcât-ı nebeviye ve 
Cevşen’den aldığı bu tefekkürî münâcâtını Rabb-i Rahim’inin dergâhına arz ettiğini, 
kusuru varsa bağışlanmasını ve Kur’an ve Cevşen’in şefaatiyle Rahmet-i İlahiye’den 
affını talep ettiğini ifade etmiştir.

Sonuç

Bediüzzaman gerek konu sonlarındaki kısa dua ve yakarışlarında gerekse müs-
takil Münâcât risalesinde diğerkâmlığını göstererek talebeleri ve müminler için dua 
etmiş, kalplerin Risale-i Nur’a musahhar olmalarını temenni etmiştir. 

Münâcât bir tefekkür metnidir. Bu metinde Risale-i Nur Külliyatı’nın hülasası derç 
edilmiştir dense mübalağa olmaz. 

Münâcât’ta “Ben imanın gözüyle ve Kur’an’ın talimiyle ve nuruyla ve Resul-i Ek-
rem Aleyhissalatü Vessselam’ın dersiyle ve ism-i Hakîm’in göstermesiyle” ibaresi se-
kiz kez ufak tefek değişikliklerle tekrarlanmaktadır. Bu da Risale-i Nur Külliyatı’nın 
adeta ortak vurgusunun tespitidir. Her zaman dikkatler Allah’a, Kur’an ve Hz. Pey-
gamber’e (asm) çevrilerek gaflete düşülmemesi sağlanmıştır. Bu ibarenin tekrarı mü-
ellifinin ruhî ve ilmî kaynaklarının bu üç esas olduğunu göstermektedir. Bediüzzaman 
her zaman, her fırsatta dikkatleri kâinatın yaratıcısına, O’nun sevgili peygamberi Hz. 
Muhammed’e (asm) ve Kur’an’a çevirmiştir. Böylece insanların gaflete düşmelerinin 
önüne geçmek istemiştir.

Münâcât’ın en dikkat çeken özelliklerinden biri de muhtevaya uygun bir tefekkürü 
ifade eden uzun, iç içe bileşik, bağlı ve zincirleme cümlelerdir. Bu üslûp tarzı münâ-
câtın tefekkürle harmanlanmasının zarurî sonucudur. Özellikle vahdet, ehadiyet, 
rahmet ve hikmete işaret delilleri olarak yeryüzü ve üzerindekiler; dağlar, denizler, 
ırmaklar ve göllere tefekkür gözüyle bakarken hemen gökyüzüne, yıldızlara, güneş ve 
gezegenlere bakışlar çevrilerek Allah’ın varlığı, birliği, rahmeti, rububiyet ve ulûhiyeti 
akıllara, kalplere ve vicdanlara kabul ettirilmiştir. 

Üstad, Kur’an ve Cevşen’le Hz. Peygamber’in (asm) dualarından aldığını belirttiği 
bu eserinde bütün Kur’an bilgi ve irfanını dercetmiştir. Her bölümün başında yer ver-
diği hitap cümlelerinde konuya uygun Esma-i Hüsnâ’yı zikrederek söze başlamış, bu 
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isimlere uygun bir muhtevayla Allah’ın varlığı, birliği, kudretinin sonsuzluğu, rubûbi-
yet ve ulûhiyetinin azametini ispat etmiştir.

Bu üslup ve anlatım şekliyle önce akılları ve kalpleri sarsılmaz bir imanla takviye 
etmiş; itminana ulaşan kalplerin elde ettiği marifetle de Allah’ın rahmet hazinelerin-
den önce eserlerine kalplerin –ebedi saadetlerine vesile olması için– musahhar olma-
sını ve talebelerinin de ebedi saadete erişmelerini dilemiştir. Bu dualarda şahsi bir 
çıkar arzusu –velev manevi ve uhrevî olsun– yer almamıştır. Sadece sonda düşülen 
notta adeta mahcubiyetle eksiklerinin ve kendisinin Kur’an ve Cevşen hürmetine ba-
ğışlanması Âlemlerin Rabb’inden niyaz etmiştir.

Bediüzzaman’ın bu risalesinde hitabî, edebî ve ilmî her üç üslûbun da özelliklerini 
görmek mümkündür. Bediüzzaman’ın kullandığı dil, seçtiği kelime ve terkipler muh-
tevayla son derece uyumludur. Münâcât’ın her paragrafında derinliği artan bir tefek-
kürle aklın ve kalbin kanatlandığı, iman ufuklarına pervaz ettiği hissedilir. Tasvirler 
renkli, canlı, iktibas, teşbih ve teşhislerle doludur. Hepsini anlatmak bir yazının bo-
yutlarını oldukça aşar. Bu sebeple kısa notlarla yetindik. Üslup çalışmaları yapanların 
bu eksikliği görerek tamamlamalarını sabırsızlıkla beklediğimi ifade etmek isterim.
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RİSALE-İ NUR’DA MEHDİLİK

Atilla YARGICI1

Öz

Mehdilik konusu çeşitli din ve kültürlerde farklı isimler altında var olan bir olgu-
dur.  Mehdilik konusunu cemaatler bazında ele alanların mevzuyu FETÖ’ye getirdiği, 
FETÖ’nün de kaynağını Risale-i Nur’dan aldığı iddiasında bulundukları görülmekte-
dir. Bu çalışmalarda, Risale-i Nur cemaatlerinin hepsinin FETÖ ile ilişkili olduğu iddia 
edilmektedir. 

Bu tür spekülatif yorumların çeşitli vesilelerle zaman zaman dile getirilmesi, Be-
diüzzaman Said Nursi’nin ahir zaman hadiseleri ile ilgili zikredilen hadisler çerçeve-
sinde ela aldığı mehdilik konusunun gündeme getirilmesini ve Nursi’nin konuya bakış 
açısının ortaya konulmasını zaruri kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Mehdi, mesih, beklenen kurtarıcı, ahir zaman, Said Nursi

MAHDISM IN RISALE-I NUR

Abstract

The subject of Mahdism is a phenomenon that exists under different names in va-
rious religions and cultures. It is seen that those who deal with the issue of Mahdism 
on the basis of the communities have brought the matter to FETO, and that FETO is 
alleged to have taken the source from Risale-i Nur. In these studies, it is claimed that 
all of the Risale-i Nur communities are associated with FETO. 

The occasional expression of such speculative interpretations on various occasi-
ons makes it necessary to present Bediüzzaman Said Nursi’s subject of Mahdism that 
is discussed in the framework of the hadiths related to the events of the End Times, 
and Nursi’s point of view. 

Key Words

Mahdi, messiah, savior, the end times, Said Nursi
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Giriş

Mehdilik konusu çeşitli din ve kültürlerde farklı isimler altında var olan bir olgu-
dur. İleride gelecek bir kurtarıcı (Mesih, Mehdi) beklentisi sıkıntılı durumlarda kendi-
ni gösterdiği gibi genelde ahir zamanla bağlantılı kılınmakta, dünyanın sonuna doğru 
gelecek olan bu kurtarıcının hükümdarlık, dini yenileme ve kurtarıcılık gibi nitelikle-
rinin bulunduğu kabul edilmekte, ancak bu ana özellikler değişmemekle birlikte, için-
de bulunduğu dilin karakterine göre ayrıntılarda farklılıklar görülmekte, bu kavramı 
ifade eden kelimeler de dinlere ve kültürlere göre değişmektedir.

Çeşitli dini geleneklerde geleceği beklenen bu kurtarıcı yeryüzünde kötülükleri 
yok edecek, Allah’ın/Tanrı’nın iradesi ve hükümlerini yeryüzünde uygulayarak insan-
ların barış, huzur ve refah içinde yaşamalarını temin edecektir.2

Dinler tarihi araştırmaları kabile dinlerinde dahi büyük ölçüde benzerlikler taşı-
yan çeşitli kurtarıcı inanışlarının varlığını ortaya koymaktadır. Hemen bütün dinlerde 
bu inancın bulunması bu düşüncenin dinlerin ortak bir fenomeni olduğunu göster-
mektedir.3

Aralarındaki benzerliklerle birlikte bu beklenen eskatolojik kurtarıcı hakkında çe-
şitli kültürlerde farklı isimler kullanılmıştır. Yeni Gine halkı bekledikleri kurtarıcıya 
Mensren dedikleri halde Batılı araştırıcılar “Kargo Kültü” kavramını kullanmaktadır. 
Yerliler bir kült kahramanının ata ruhlarıyla beraber zenginliklerle dolu bir gemiyle 
istikbalde geleceği ve kendilerini yabancı hakimiyetinden kurtararak refah ve sela-
met yolunu göstereceğine inanıyorlardı.4 Sabiîlerde ahir zamanda yeryüzünde altın 
bir dönem başlatacak olan kurtarıcı “son savaşçı” veya “son kral” demek olan “Kral 
Praşai Siva” olarak ifade edilir. Eski Mısır’da “Ameni”, Eski Amerika’da Azteklerde “Qu-
etzalcoad”, Mayalarda “Kukullkan”, Hinduizm’de “Kalki”, Budizm’de “Maytreya”, Mecû-
silik’te “Saoşyant”, Yahudilik ve Hristiyanlık’ta Mesih, Müslümanlıkta “Mehdi” bekle-
nilen kurtarıcıların isimleridir.5

Mehdilik, Kur’an-ı Kerim’de geçmeyen ancak bazı hadis kitaplarında yer alan 
bir konudur. Kütüb-ü Sitte içeresinde bulunan hadis külliyatlarındaki konuyla ilgili 
hadisler, tarih boyunca birçok İslam aliminin Mehdi ve görevleri konusunda görüş 
ve düşüncelerini dile getirmelerine sebep olmuştur. Bu görüşlere göre Mehdiliğin  

2 Cengiz Batuk, Tarihin Sonunu Bekemek: Ortadoğu Dinlerinde Eskatoloji Mitosları (İstanbul: İz Yayıncılık 
2003), 62.
3 Ekrem Sarıkçıoğlu, Dinlerde Mehdi Tasavvurları (Samsun: Sidre Yayınları, 1997), 111.
4 Sarıkçıoğlu, Dinlerde Mehdi Tasavvurları, 13.
5 Sarıkçıoğlu, Dinlerde Mehdi Tasavvurları, 13-15.
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tasavvuftaki velayet ve kutupluk olgusuyla ilişkisi olduğu iddia edilirken özellikle de 
İbn Arabi’nin Mehdilik ile ilgili çok ayrıntılı yorumları dile getirilmektedir.6 Said Nursi 
de Mehdilik konusunu kendine has üslubu ve yorumuyla ele alan İslam alimlerinden 
birisidir. 

 FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra med-
ya ve akademisyenlerin içinde bulunduğu bazı çevreler tarafından Mehdi konusunun 
çeşitli yönleriyle ele alındığı görülmektedir. Bu konuda yapılan bazı toplantılarda ken-
dilerine tebliğ ve makale hazırlatılan akademisyenlerin bir kısmı Mehdilik meselesini 
dinler tarihi, tasavvuf, tarih, hadisler açısından incelerken bazısı da konuyu cemaatler 
açısından ele almaktadır.

Özellikle Mehdilik konusunu cemaatler bazında ele alanların mevzuyu FETÖ’ye 
getirdiği, FETÖ’nün de kaynağını Risale-i Nur’dan aldığı iddiasında bulundukları gö-
rülmektedir. Bu çalışmalarda Risale-i Nur cemaatlerinin hepsinin FETÖ ile ilişkili ol-
duğu iddia edilmektedir. Bu konuyla ilgili toplantılarda sunulan tebliğlerin bir kitap 
haline getirilerek kamuoyuna takdim edilmesi göz önüne alındığında bu tür yayınla-
rın toplumda birçok yanlış anlaşılmalara sebep olacağı aşikardır. 

Bu tür spekülatif yorumların çeşitli vesilelerle zaman zaman dile getirilmesi, Be-
diüzzaman Said Nursi’nin ahir zaman hadiseleriyle ilgili zikredilen hadisler çerçeve-
sinde ela aldığı Mehdilik konusunun gündeme getirilmesini ve Nursi’nin konuya bakış 
açısının ortaya konulmasını zaruri kılmaktadır.

 

1. Mehdilik ile İlgili Risale-i Nur’daki Konulara Bazı Eleştirel Yaklaşımlar

Bu bölümde Risale-i Nur’daki Mehdilik anlayışıyla ilgili Prof. Dr. Sönmez Kutlu ve 
Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün yaklaşımları ve eleştirilerine yer verilecektir. 

“Birçok İslam alimi Mehdiliği bir şahıs olarak algılarken Said Nursi, ‘Mehdiliğin 
şahs-ı manevi olarak temsili’ fikrini açıktan açığa savunan ilk kişi olmuştur. Gulam 
Ahmed kendisinin müceddid, mesih ve mehdi olduğunu, buna binaen cemaatinin ku-
dsiyetini savunurken Said Nursi bu kavramları Risale-i Nur adını verdiği eserleri için 
kullanır. Onun, kendisinin çocukluğundan beri defalarca Gavs-ı Azam Abdulkadir Gey-
lani’nin himmetlerine mazhar olduğunu söyler. Kendi kudsiyetini ve cemaatinin kud-
siyetini bu eserlerine dayandırır. ‘Nur şakirtleri’ veya ‘Hizbu’l-Kur’an’ olarak tanımla-
dığı cemaatinin, müceddid, mehdi ve mesihi şahs-ı manevi olarak temsil ettiği ölçüde 

6 Özkan Öztürk, “Tasavvuf Kültüründe Beklenen Kurtarıcı İnancı”, Beklenen Kurtarıcı İnancı içinde (İstan-
bul: Kuramer, 2017), 221-262.
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kendisinin de bu şerefe nail olacağını ifade eder. O, aslında kendisine, eserlerine ve 
cemaatine (Nur şakirtlerine) bir kudsiyet atfettiği açıktır.7 Ayrıca o Risale-i Nur’un 
kudsiyetini Hz. Ali ve Abdulkadir Geylani’den deliller getirerek ispata çalışmıştır. Ör-
neğin Abdulkadir Geylani’nin şiirlerinde, ebced hesabıyla kendisine, Risalelerine, Söz-
ler’ine, Mektubât’ına ve İşaratü’l-İ’caz tefsirine, Hizbu’l-Kur’an adıyla Nur cemaatine 
açıkça işaretler olduğunu iddia etmiştir. Ancak daha sonra ‘asıl olan Kur’an’dır’ dene-
rek ondan Kur’an’dan delil getirmesi istenince bu defa Kur’an’ın 33 ayetinin ‘manası 
ve cifr ile’ Risale-i Nur’a işaret ettiğini iddia edip onu ispatlamaya çalışmıştır. Hatta bu 
konuda delil getirdiği bir ayette bir tür resullük iddiası çağrıştıracak yorumlar yap-
maktadır: 

‘Biz her peygamberi, ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara Allah’ın 
emirlerini iyice açıklasın’ (İbrahim, 14/4) cümlesi makâm-ı cifrisiyle ve baştaki ayetin 
işareti karinesiyle, risalet ve nübüvvetin her asırda verâset noktasında naibleri, vekil-
leri bulunmak kaidesiyle, bir mânâ-yı remzî cihetinde vazife-i irsiyeti yapan Risâle-i 
Nur’u, efrâdı içinde hususî bir iltifatla dahil edip lisan-ı Kur’an olan Arabî olmayarak 
Türkçe olmasını takdir ediyor.’”8

“Ayrıca eserlerde zikredilen, ‘kalbe ilham edildi’, ‘ilham-ı İlahi’, ‘manevi bir halas-
kar’, ‘ihtar-ı rabbani’, ‘sünûhât-ı kalp ve istihracat-ı Kur’anî’, ‘mucize-i Kur’aniye’, ‘se-
ma-i Kur’ani’den nüzul ediyor’ gibi ifadelerin Risalelerin kudsiyetine işaret ettiği9 de 
iddia edilmektedir.

Bu yaklaşımlara göre Said Nursi hayatta iken bu konularda eleştiriler almış ancak 
keramet ve ilhamın kendisine ait olmadığını, Risale-i Nur’un şahs-ı manevîsine ait ol-
duğunu iddia etmiştir. Bu konuda Risale-i Nur’un müceddid olmasının söylenmesi de 
aynı kudsiyetin delili olarak gösterilmektedir. Bediüzzaman’ın bir talebesinin (Süley-
man Rüştü) ‘Risale-i Nur, Kur’an’ın tefsiri olduğu cihetle, vahy-i semavi olan Kur’ân’ın 
semavî ve ilhamî bir tefsiridir’ demesinin eserlere kudsiyet atfedildiğini  gösterdiğine 
dikkat çekilmektedir.”10

“Risale-i Nur’la ilgili yapılan eleştirilerden bir diğeri de Bediüzzaman’ın bazı tale-
belerinin görüşlerine dayanılarak Hz. Peygamber’in gösteremediği mucizelerin ona 
keramet olarak nispet edilmesi iddiasıdır. Buna göre Osman Nuri rüyasında Hz. Pey-
gamber’i görmüş ve ardından da bir sis ‘Hz. Peygamberin yaveri geliyor’ demiş ve 

7 Sönmez Kutlu, “Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlerde Mehdîlik Tipolojileri”, 
Beklenen Kurtarıcı İnancı içinde (İstanbul: Kuramer, 2017), 332.
8 Bediüzzaman Said Nursi, Şualar (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 610.
9 Kutlu, “Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlerde Mehdîlik Tipolojileri”, 333.
10 Kutlu, “Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlerde Mehdîlik Tipolojileri”, 333.
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ardından kapı kendiliğinden açılarak Said Nursî girmiştir. Bir talebesine de rüyasında 
kendisine Risale-i Nur şakirtlerinin imansız ölmeyeceğinin ve kabre imanla girecek-
lerinin söylendiğini anlatmıştır. Bazı talebelerinin de kuraklığın Bediüzzaman ve Ri-
sale-i Nur sayesinde sona erdiğini söyledikleri bildirilmiştir.”11

“Said Nursi’ye göre Mehdilik ve Mesihlik ile hadisler sahih olmasa bile mânâ bakı-
mından doğrudur. Ancak geleceği müjdelenen mehdi şahıs olarak değil şahs-ı mane-
vi olarak temsil edilecektir. Said Nursi’nin bu konudaki görüşlerine dayanarak, onun 
sembolik bir Mehdilikten bahsettiği ileri sürülmektedir.”12

“Buna göre mehdinin görevlerini tek bir kişi değil, İslam tarihi boyunca farklı kişi-
ler üstlenmiştir. Said Nursi’nin büyük Mehdi ifadesi de, İbn Arabi’nin ‘En büyük imam’ 
ifadesini çağrıştırmaktadır. Ona göre Mehdinin siyaset aleminde, diyanet aleminde, 
saltanat aleminde, cihad aleminde icraatları vardır. Her asırda, buhranlı dönemlerde, 
Allah’ın rahmeti gereği Müslümanların maneviyatını güçlendirmek için Hz. Peygam-
ber’in soyundan çeşitli Mehdiler çıkmıştır. Bunlar şeriatı muhafaza ve sünneti ihya 
etmişlerdir. Meselâ siyaset aleminde Abbasi Mehdisi, diyanet aleminde Gavs-ı Azam 
Abdulkadir Geylanî, Şah-ı Nakşibend, Aktab-ı Erbaa ve on iki iman gibi zatlar, başku-
mandan ‘Büyük Mehdi’nin bir kısım görevlerini icra etmişlerdir.  Bediüzzaman’a göre 
geçmişteki Mehdiler, Mehdinin üç görevini birden yerine getiremedikleri için ahir za-
manın ‘Büyük Mehdi’si ünvanını alamamışlardır.”13

“Hadislerde bildirilen Mehdi’nin Al-i Beyt’ten olması şartı, kendisinin ve cemaa-
tinin doğrudan Mehdilik iddiasına bir engel gibi görünüyorsa da, ‘Gerçi ben de Hz. 
Ali’nin bir veled-i manevisi hükmündeyim. Ondan hakikat dersi aldım. Ve Al-i Mu-
hammed (asm) bir manada hakikî nur şakirtlerine şamil olmasından ben de Al-i 
Beyt’ten sayılabilirim’ diyerek Al-i Beyt’in temsilini de şahs-ı manevî temsil olarak 
tevil etmiştir.”14

“Said Nursi’ye göre Mehdi geldiğinde Risale-i Nur’u bir programı olarak neşr ve 
tatbik edecektir. Ona göre bir asır sonra zulmetleri dağıtacak kimseler olarak nur şa-
kirtleri, Mehdi geldiğinde ‘Hz. Mehdi’nin şakirtleri olacaktır. (Şualar, 605) Bu yüzden 
kendisini ‘o ilerde gelecek acip şahsın bir hizmetkarı ve ona yer hazır edecek bir düm-
darı ve o büyük kumandanın pişdar bir neferi’ olarak tanımlar.”15

11 Kutlu, “Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlerde Mehdîlik Tipolojileri”, 334.
12 Kutlu, “Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlerde Mehdîlik Tipolojileri”, 334.
13 Kutlu, “Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlerde Mehdîlik Tipolojileri”, 334-335.
14 Kutlu, “Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlerde Mehdîlik Tipolojileri”, 335.
15 Kutlu, “Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlerde Mehdîlik Tipolojileri”, 225.
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“Nursî, kendisinin ölümünden sonra, Risale-i Nur ve Nur Şakirtlerinin Mehdinin 
şahs-ı mânevisini temsil etmeye devam edeceğine inanmaktadır. O kendisine Mehdi 
denmesini bu yüzden kabul etmemiştir. Kendisine mehdi dendiğinde ‘adi bir tercü-
man’ der ve tevazu gösterirdi.”16

“Mehdiliğin şahs-ı manevî olarak temsilini gerekli kılan bir başka nokta ise, bu dö-
nemde ‘bu üç görevin bir şahıs veya bir cemaatta toplanmasının ve onun en iyi şekilde 
yerine getirilmesinin imkansız olmasıdır. Çünkü pek çok şahıs ve cemaat, birbiriyle 
anlaşamamaktadır. Bu yüzden bu üç görev Mehdide ve cemaatindeki şahs-ı manevide 
ancak içtima edebilir. (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 156; Kastamonu Lahikası, 156)”17

“Said Nursi’ye göre ümmetin beklediği ‘Risale-i Nur’u bir programı olarak neşr ve 
tatbik edecek Ahir Zaman Mehdisi’nin ve Mehdi-i Resul’ün temsil ettiği kudsi cema-
atin şahsı manevisinin aşamalı bir şekilde gerçekleştireceği üç temel görevi vardır:

Birincisi iman-ı tahkikiyi gerçekleştirmek ve ehl-i imanı dalaletten kurtarmak. Bu-
nunla felsefecileri ve maddiyyun fikrini tam susturacak şekilde imanı kurtarmak kast 
edilmektedir. (Bu görev bu üçünün en önemlisi ve kıymetlisidir. İnsanlar bu görevi 
tam olarak yerine getirecek merci olarak Risale-i Nur’u görmüşlerdir. Aynı zamanda 
İmam Ali, Gavs-ı Azam ve Osman Halidi gibi zatlar gelecek mehdinin makamını Risa-
le-i Nur’un şahs-ı mânevisinde görmüşler gibi işaret etmişlerdir. Bazen bu şahs-ı mâ-
neviyi sadece bir hadimine vermişler, ona iltifat etmişlerdir. Bu birinci vazife maddi 
kuvvetle değil, belki kuvvetli itikat, ihlas ve sadakatle olur.”18

“Nursi’ye göre mehdi bu görevle uğraşamayacağından bu görevi ‘Nur Şakirtleri’ 
üstenecektir: ‘Ehl-i imanı dalaletten muhafaza etmek ve bu vazife hem dünya hem her 
şeyi bırakmakla, çok zaman tedkikat ile meşguliyeti iktiza ettiğinden Hz. Mehdi’nin, o 
vazifesini bizzat kendisi görmeğe vakit ve hal müsaade edemez. Çünkü hilafet-i Mu-
hammediyi cihetindeki saltanatı, onun ile iştigale vakit bırakmıyor. Herhalde o vazife-
yi ondan evvel bir taife bir cihette görecek. O zat o taifenin uzun tetkikatı ile yazdıkları 
eseri kendine hazır bir program yapacak, onun ile birinci vazifeyi tam yapmış olacak. 
Bu vazifenin istinat ettiği kuvvet ve manevi ordusu, yalnız ihlas ve sadakat ve tesanüd 
sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakirtlerdir. Ne kadar az da olsalar, manen bir ordu 
kadar kıymetli ve kıymetli sayılırlar.’”19

“İkincisi, Şeriatı icra ve tatbik etmek. Bu vazifenin tatbik edilebilmesi için gayet 
büyük maddi bir kuvvet ve hakimiyet lazımdır. Başka bir deyişle bu görev, ‘Hilafet-i  

16 Kutlu, “Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlerde Mehdîlik Tipolojileri”, 335.
17 Kutlu, “Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlerde Mehdîlik Tipolojileri”, 336.
18 Kutlu, “Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlerde Mehdîlik Tipolojileri”, 336.
19 Kutlu, “Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlerde Mehdîlik Tipolojileri”, 336-337.
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Muhammediye (asm) unvanı ile şeair-i İslamiye’yi ihya etmektir.’ Dolayısıyla bunu ye-
rine getirebilmek için, ‘Alem-i İslam’ın vahdetini nokta-i istinat edip beşeriyeti mad-
di ve manevi tehlikelerden ve gazab-ı ilahiden kurtarmak için bu vazifenin, nokta-i 
istinadı ve hadimleri milyonlarla efradı bulunan ordular lazımdır.’ Görüldüğü gibi, 
mehdinin projesinin ikinci aşaması güç kullanmayı gerektiren bir aşamayı gerektir-
mektedir.”20

“Üçüncüsü, Hilafet-i İslamiye’yi, ittihad-ı İslam’a bina ederek İsevi ruhanileri ile 
ittifak edip din-i İslam’a hizmet etmek. Bu vazife pek büyük bir saltanat ve kuvvet ve 
milyonlar fedakarlarla tatbik edilebilir. Said Nursi’ye göre bu çok yüce vazife bütün 
ehl-i imanın manevi yardımlarına, ittihad-ı İslam’ın yardımına, ulema ve evliyanın, 
Ehl-i Beyt’ten çok sayıda fedakar seyyidlerin birlikte çalışmasına ihtiyaç vardır.”21

“Said Nursi’nin sembolik/remzi mehdilik tasavvurunda, onu şahs-ı mânevi olarak 
temsil ettiğine inanılan başta kendisine, Nur şakirtlerine ve Risale-i Nur’a daha önce 
Şia’da imamlara ve onların eserlerine atfedilen kudsiyete benzer bir kudsiyet atfedil-
mektedir. Zaten kutsallaştırmanın yollarından birisi şahısları, davranışlarını, giyim ku-
şamlarını, kaldığı mekanları, eserlerini ve cemaatini sembolleştirmektir. Bu durumda 
kutsallaştırılan kimseler Hz. Peygamber ile görüşebilen, yazdıkları Hz. Peygamber’in 
onayından geçen, Hz. Peygamber’in yaveri durumuna gelebilen kutsallıklara bürün-
dürülmüştür. Klasik dönemde, kutsiyetine inanılan kişilere veya mehdi olduğu iddia 
edilenlere bağlanmayı mutlak kurtuluşa ermenin bir yolu olarak görmekteydiler. Bu-
rada farklı bir kurtarıcı ve kurtuluş iddiası vardır. Kendi cemaatinin, mehdinin şahs-ı 
manevisini temsil ettiği inancı, şahs-ı manevi olarak Deccal’i temsil ettiğini düşündü-
ğü Cumhuriyetin kurucu kadrosuna cephe almaya teşvik etmiştir. Ancak bu ikinci ve 
üçüncü görev, daha sonra Gülen hareketinin misyonu haline gelmiştir.”22

“Bu iddiâya göre Said Nursi’nin mehdinin şahs-ı mânevisi olarak temsil edilmesi 
şeklindeki sembolik mehdilik anlayışı Fethullah Gülen tarafından aynen benimsen-
miş, ilave olarak Said Nursi tarafından belirlenen mehdinin son iki görevini üstlenme 
ve onları uygulamaya koyma yönünde hareket etmiştir.”23

“Buna göre Gülen, vaazlarında ve kitaplarında, Said Nursi’yi takip ederek, ‘Mesihin 
nüzulünün Mesihiyet şeklinde değil Mehdilik veya Muhammedilik şeklinde’ olacağın-
dan ve ‘din-i Ahmediyi muhafaza’ edeceğinden bahseder. Muhtemelen Said Nursi’nin  
Mehdiye verdiği üçüncü görevi ifa emek üzere geleceğini ima etmiştir. Ancak hem 

20 Kutlu, “Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlerde Mehdîlik Tipolojileri”, 337.
21 Kutlu, “Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlerde Mehdîlik Tipolojileri”, 337.
22 Kutlu, “Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlerde Mehdîlik Tipolojileri”, 337-338.
23 Kutlu, “Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlerde Mehdîlik Tipolojileri”, 338.
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‘Muhammedilik’ (Mektubat, 408) ve ‘din-i Ahmedi’ (Mektubat, 401) kavramları, Said 
Nursi’den alınıp kullanılmıştır. Yalnız bu iki kavramın, daha önceki Mehdilik tartış-
malarında, bu anlamda kullanıldığına rastlanmamıştır. Gülen, Risale-i Nur’dan ve su-
filikten aldığı Mehdi, kutb, aktab ve rical-i gayb, rüya ve ilham gibi kavramları gün-
celleştirmiş ve sisteminin merkezine sembolik Mehdilik tasavvurunu yerleştirmiştir. 
Türk toplumunda, Mehdilik inanışı, Said Nursi’nin Risale-i Nur’u ve Fethullah Gülen’in 
konuşmaları ve kitapları yoluyla yayılmaya başlamıştır.”24

“Bediüzzaman ile Gülen arasında irtibat olduğunu iddia eden düşünceye göre, 
Gülen, Mehdilik anlayışında Said Nursi’nin görüşlerine çok yeni bir şey katmamıştır. 
Onları biraz sadeleştirerek ve basitleştirerek aynen tekrarlamıştır. Onun bu konudaki 
farklılığını, kendisinin ve cemaatinin hangi görevini temsil ettiği noktasında aramak 
gerekir. Çünkü, ‘iman-ı tahkikiyi gerçekleştirmek’ ve ‘ehl-i imanı dalaletten kurtar-
mak’ şeklindeki birinci görevden daha çok, son iki göreve talip olduğu söylenebilir. 
Onun Türkiye’de ordu ve polis içinde yapılanması ve darbe girişimine bakılırsa, ‘Şe-
riatı icra ve tatbik etmek’ şeklindeki ikinci göreve; Hristiyanlarla (İsevilerle) ittihat 
amacıyla diyalog toplantıları ve çalışmalarına bakılırsa, ‘Hilafet-i İslamiye’yi ittihad-ı 
İslam’a bina ederek İsevî ruhanileriyle ittifak edip Din-i İslam’a hizmet etmek’ şek-
lindeki üçüncü göreve talip olduğu söylenebilir. Gülen’in de benimsediği sembolik 
Mehdilik tasavvuru, son iki görevin güncellenmesi ve icrasının eklenmiş haliyle, Said 
Nursi’nin sembolik mehdilik anlayışının bir ileri sürümü olarak değerlendirilebilir.”25

“Nurculuk ile Gülen hareketi arasında irtibat olduğunu iddia eden görüşlere göre, 
Türkiye’de Nurculuk ve Gülen Hareketi, Mehdiliği veya onun görevlerinden bir kısmı-
nı şahs-ı manevi olarak temsil ettiklerini iddia ettiler. Hatta Risale-i Nur Mehdi projesi 
olarak görüldü. Kendini mehdi ve kainat imamı ilan eden Fethullah Gülen’in etrafında 
oluşan Gülen Hareketi de, bu Mehdi projesinin bir sonucu olarak, bir darbe ile Türkiye 
Cumhuriyetini ele geçirmeye çalıştı.”26

2. Bediüzzaman’ın Hz. Hızır ile İlgili Verdiği Misalin Gülen’in Mesih ile İlgili 
Açıklamasıyla Karıştırılması

Said Nursi, evliya mertebeleri içerisindeki bir mertebede Hz. Hızır ile görüşüldüğü 
buna Makam-ı Hızır denildiğini bildirir. Ona göre bu makamdaki bir veli, bazen ayn-ı 

24 Kutlu, “Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlerde Mehdîlik Tipolojileri”, 338-339.
25 Kutlu, “Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlerde Mehdîlik Tipolojileri”, 340.
26 Kutlu, “Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Siyasî ve Dinî Hareketlerde Mehdîlik Tipolojileri”, 349-350.
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Hızır yani Hızır’ın bizzat kendisi gibi görülebilir. Gülen Nursi’nin bu yöndeki görüşle-
rini, kendi Mesihlik ve Muhammedilik görüşlerine dayanak olarak zikretmiştir. Onun 
görüşlerine göre, kendi grubunun şimdilik müsamaha ile davranması Mesihilik, daha 
sonra ise Muhammedi zemin tam oturacak ve Muhammedi renk bütün renklere ha-
kim olacaktır. Onu göre bu durumu anlamayanlar Mesihi ruhun temsilcisini Mesih ile 
karıştırabilirler.27 İşte Gülen’in bu görüşleri, ‘tevillerle bezeli ve tuhaf’ olarak nitelen-
dirilerek bunların asıl kaynağının Said Nursi olduğu iddia edilmektedir.28

(Gülen’in verdiği örnek Nursi’den olmakla birlikte, bunun Mesihlik ve Mehdilikle 
ilgili görüşlerinin kaynağı olarak gösterilmesi hakikatle bağdaşmamaktadır. Çünkü 
Nursi’nin önce Mesihilik ile müsamaha ile yaklaşma sonra Muhammedilik ile davran-
ma diye bir fikri bulunmamaktadır. )

Mustafa Öztürk de, Sönmez Kutlu gibi, Said Nursi’nin Mehdinin üç vazifesinden 
bahsettiği Sikke-i Tasdik-i Gaybi isimli eserine atıfta bulunarak eserde Kur’an’daki on-
larca ayetin, ebced, cümel, cifr gibi sözde usullerle akla ziyan biçimde yorumlandığını 
ileri sürmektedir.29

Mehdinin temsil ettiği kudsi cemaatin şahs-ı manevisinin üç vazifesinden bahse-
dildiği Şualar isimli eserden de alıntı yapan Öztürk, daha sonra şu yorumları yapar:

“Said Nursi’nin ifadelerindeki ‘kutsî cemaat’ kavramının genel olarak Nurculara, 
Gülen’in ifadelerindeki ‘hizmet’ kavramının da ilk Nurculuk bünyesinde filizlenip 
bilahare bağımsızlığını ilan eden ve bugün itibarıyla terör örgütü olarak tescillenen 
FETÖ’ye karşılık geldiğini izaha hacet yoktur. Bunun yanında Said Nursî ve Gülen’in 
kendilerine nübüvvet/risalet misyonunu temsil etme rolü biçtikleri de gayet açıktır. 
Bütün bunlar bir tarafa, her iki ismin sübliminal mesajlar içeren ifadeleri düpedüz 
endoktrinasyondur. Bu endoktrinasyonun ağırlık noktası ise yer yer batıniliği zorla-
yan tevillerle mesih/mehdi fikrini aşılamak, dolayısıyla kendilerini kurtarıcı mehdi, 
takipçilerini de mehdinin askerleri olarak konumlandırmaktır.”30

Yazar makalesinde İstanbul 18. Asliye Mahkemesinde İlhan Karagöz isimli haki-
min 15 Temmuz darbe girişiminden kısa bir süre önce yayımladığı ve akıllara zarar 
olarak nitelediği mahkeme kararında Fethullah Gülen’in Mehdi ilan edilmesini nazar-
lara verirken, tuhaf bir şekilde söze Said Nursi’yi de katarak şu iddiada bulunur:

27 Mustafa Öztürk, “Beklenen Kurtarıcı (Mehdi) İnancının Günümüze Yansımalarına Genel Bir Bakış”, Bek-
lenen Kurtarıcı İnancı içinde (İstanbul: Kuramer, 2017), 363.
28 Öztürk, “Beklenen Kurtarıcı (Mehdi) İnancının Günümüze Yansımalarına Genel Bir Bakış”, 363.
29 Öztürk, “Beklenen Kurtarıcı (Mehdi) İnancının Günümüze Yansımalarına Genel Bir Bakış”, 363.
30 Öztürk, “Beklenen Kurtarıcı (Mehdi) İnancının Günümüze Yansımalarına Genel Bir Bakış”, 365.
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“…Fethullah Gülen’in ‘Mehdi’ ilan edilmesiyle ilgili şu ifadeler Nurculuk ve Gülenci-
likteki mehdi inancını da içeren beyin yıkama faaliyetinin etki ve nüfuz gücü hakkında 
yeterli fikir verir tarzdadır.”31

Yazar sonuç bölümünde ise sözü yine Gülen ile birlikte Nursi’ye getirmekte ve şu 
iddialarda bulunmaktadır:

“Türkiye özelinde Said Nursi ve Fethullah Gülen’in mehdi inancı üzerinde çok dur-
dukları nazar-ı itibara alındığında, yüz binler hatta milyonlara baliğ olan bir kitlenin 
bu iki ismin vehimlerini ve batınî gnostik karakterli te’villerini hakikat sanmasında 
ve aynı zamanda kendi iradelerini neredeyse sıfırlamasında bu inancın çok önemli 
rol oynadığı anlaşılır. Ayrıca Mehdi inancının endoktrinasyon konusunda çok güçlü 
ve etkili bir araç olduğu kuşkusuzdur. Ancak burada genel insan profilimizin sözde 
dini endoktrinasyonlara teşne olduğunu da gözden uzak tutmamak gerekir. Türkiye 
toplumu, dini düşünce alanında mucizecilik, üstûrecilik, hurafecilik gibi yönelimlere 
aşırı merak ve yatkınlıkla mümeyyizdir. Bu tür yönelimler ise irrasyonelliğin önemli 
göstergeleridir.”32

3. Risale-i Nur’un Mehdilik ile İlgili Hadisleri Yorumlama Metodu

Mehdilik ile hadis-i şerifler birçok hadis kaynaklarında zikredilmektedir. Ancak 
hadislerdeki farklılıklar ve birbiriyle çelişir gibi gözüken ifadeler, bazı ilim adamları 
tarafından tenkide tabi tutulmuş hatta hadislerin inkarı yoluna bile gidilmiştir. Ni-
tekim şu ifadeler mehdi hadisleriyle ilgili yapılan eleştirileri yansıtır niteliktedir: “…
İlgili rivayetlerde mehdî olarak vadedilen kişilerin farklılığı ve çokluğu, soyu ve ismi, 
şemaili, hükmedeceği süre hakkındaki çelişkili ve abartılı bilgiler de bulunmaktadır. 
Netice itibarıyla Mehdî ile ilgili rivayetlerin muhtevaları açısından incelenmesi du-
rumunda bunların Hz. Peygamber’e ait olduklarını söylemenin zorluğu ortadadır.”33 
Ayrıca Mehdi ile ilgili hadislerin büyük çoğunluğunun zayıf veya uydurma olduğunda 
görüş birliği bulunduğu da ileri sürülmektedir.34

Said Nursi tarihten günümüze Mehdi hadisleriyle ilgili rivayetleri eleştirenlere, 
kıyamet alametleriyle ilgili hadisleri anlama usulü olarak tesbit ettiği prensiplerle ce-
vap vermektedir.

31 Öztürk, “Beklenen Kurtarıcı (Mehdi) İnancının Günümüze Yansımalarına Genel Bir Bakış”, 366.
32 Öztürk, “Beklenen Kurtarıcı (Mehdi) İnancının Günümüze Yansımalarına Genel Bir Bakış”, 375.
33 Ahmet Yücel, “Mehdî Hadislerinin Temel Hadis Kaynaklarındaki Anlamı”, Beklenen Kurtarıcı İnancı için-
de (İstanbul: Kuramer, 2017), 168. Ayrıca ilgili rivayetlerin sağlam olmadığıyla ilgili bkz. Avni İlhan, “Kü-
tübü Sittedeki Hadislere Göre Mehdilik”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7 (1992): 123.
34 Yücel, “Mehdî Hadislerinin Temel Hadis Kaynaklarındaki Anlamı”, 170.
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Risale-i Nurda Mehdilik meselesi ahir zamanda meydana gelecek hadiseler çerçe-
vesinde ele alınmaktadır. Said Nursi bu konudaki hadis-i şeriflerin güzelce anlaşılma-
ması nedeniyle ilim ehli bazı kişilerin bu hadislerin bir kısmına zayıf ve veya mevzu’ 
dediklerine dikkat çekmekte, imanı zayıf ve enaniyeti kavi bir kısmın da inkara kadar 
gittiğini söylemektedir.35

Ona göre, din bir imtihandır, bir tecrübedir. Ali ruhları süfli ruhlardan ayırt eder. 
Bu yüzden ileride herkese göz ile görülecek vukuatı, insanın aklına kapı açacak ve 
insanın iradesini elinden almayacak şekilde anlatmıştır. Buna göre konuyla ilgili ha-
disler ne tamamen meçhul kalacak kadar kapalı ne de herkesin tasdik etmesine sebep 
olacak kadar açıktır. Eğer kıyamet alameti çok açık bir şekilde görülse, herkes tasdik 
etmek zorunda kalabilir. O vakit kömür gibi bir istidat ile elmas gibi bir istidat beraber 
kalır. Bu durumda teklif sırrı ve imtihanın neticesi zayi olur. Mehdi ve Süfyan mesele-
lerinde çok ihtilaf olmasının ve rivayetlerin farklı farklı olmasının sebebi de budur.36

Said Nursi’ye göre İslami meselelerin tabakaları bulunmaktadır. Bunlardan bazı-
ları “burhan-ı kat’î” isterken bazıları ise “zann-ı galibî” (kat’î olmayan delil) ile yetinir. 
Bir kısmı yalnız “kabul-ü teslimi” ve reddetmeyi gerektirir. Bu yüzden imanın esasla-
rından olmayan ferî meseleler veya vukuat-ı zamaniyenin her birinde bir izan-ı yakîn 
ile bir bürhan-ı kat’î istenilmez. Belki reddetmemek ve teslimiyet gösterip ilişmemek 
gerekir.37

Bu izahlara göre Bediüzzaman ahir zaman olaylarını ve Mehdilik meselesini iman 
esaslarından kabul etmemekte ve asıl değil fer’î bir mesele olduğunu bildirmektedir. 
Buna göre Bediüzzaman’ın bu konudaki hadislerin mütevatir ve zayıf olması yönün-
deki iddiaları da göz önüne alarak bir yaklaşımda bulunduğu anlaşılmaktadır. Burada 
fer’î kelimesi önemsiz anlamında değil itikat alanına girmeyen bir konu anlamındadır. 

Said Nursi ahir zaman hadislerini değerlendirirken sahabe döneminde Yahudi ve 
Hristiyan alimlerden çoğunun Müslüman oldukları zamanda, onların bilgilerinin de 
Müslüman olmasının, bazı gerçeğe aykırı geçmiş bilgilerinin İslam’ın malı olarak te-
vehhüm edilmesinin de nazara alınmasını dikkatlere sunmaktadır.38

Nursi, ravilerin de eksikleri olabileceğine dikkat çekerek onların bazı sözlerinin 
veya çıkardıkları anlamların hadisin metninden kabul edildiği konusuna da dikkat 
edilmesi gerektiğini söylemektedir. Çünkü insan hatadan hali olmadığından dolayı 

35 Bediüzzaman Said Nursi, Sözler (İstanbul: Çeltüt Matbaası, 1959), 316.
36 Nursi, Sözler, 316.
37 Nursi, Sözler, 316.
38 Nursi, Sözler, 316.
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gerçeğe aykırı çıkardıkları bazı anlamların veya görüşlerinin “hadis” zannedilmesi se-
bebiyle de hadislerin zayıf olduğu ileri sürülmektedir.39

Bediüzzaman bazı velilere gelen ilhamların hadis telakki edildiğini, halbuki bun-
larda hata olabileceğini, insanlar arasında meşhur olmuş bazı hikayelerin ata sözleri 
yerine geçtiğini, bunların ne maksat için zikredildiğine bakılması gerektiğini, bunla-
rın hakiki manalarında zikredilen kusurların örf ve adat-ı nasa ait olduğunu da bildir-
mekte, konuyla ilgili hadisleri değerlendirirken tüm bunların da göz önüne alınması 
gerektiğini hatırlatmaktadır.40

Diğer taraftan hadislerde zikredilen teşbih ve temsillerin zamanın geçmesiyle ha-
kikat olarak görüldüğünü, halbuki bunun hata olduğunu, teşbih ve temsilin ifa ettiği 
anlama bakmak gerektiğini söylemektedir. Sevr ve hut ile ilgili hadis-i şerifler buna 
örnek olarak verilebilir.41

Bediüzzaman’a göre yüce Allah imtihan meydanı olan dünyada önemli şeyleri 
kesretli eşya içinde birçok hikmet ve maslahatlar için saklamaktadır. Kadir gecesini 
Ramazan’da, saat-i icabe-i duayı Cuma gününde, makbul velisini insanlar içinde, ece-
li ömür içinde, kıyametin vaktini, dünyanın ömrünü içinde sakladığı gibi, Mehdi ve 
Süfyan gibi ahir zamanda gelecek şahısları da gizlemiştir. Bu yüzden Mehdi ve Süfyan 
Tabiin zamanından beri beklenmiştir. Hatta bazı veli insanlar onların geçtiğini bile 
söylemiştir. Kıyametin vakti nasıl belli değilse bunların da vakti belli değildir. Çün-
kü her zaman ve her asır, kuvve-i maneviyenin takviyesine medar olacak ve yeisten 
kurtaracak “Mehdi” manasına muhtaçtır. Bu manada her asrın hissesinin bulunması 
gerekir.42 Meseleyi Süfyan açısından değerlendirecek olursak, gaflet içinde kötülere 
uymamak, lakaytlıkla nefsin dizginini bırakmamak için nifakın başına geçecek müt-
hiş şahıslardan her asır çekinmeli ve korkmalı. Eğer bunların zamanları belli olsaydı, 
umumî irşad maslahatı ortadan kalkmış olurdu.43

Bediüzzaman Mehdi hakkındaki rivayetlerin ihtilaflı olmasını kabul etmekte ve 
bunun izahını da yapmaktadır. Ona göre hadisleri açıklayanlar, hadislerin metinlerini 
kendi açıklamalarına ve çıkardıkları anlamlara (istinbatlara) tatbik etmişlerdir. Örne-
ğin o vakit saltanat merkezi Şam’da veya Medine’de olduğundan Mehdi veya Süfyan 
ile ilgili gelişmeler saltanat merkezine yakın Basra, Kufe, Şam gibi yerlerde tasavvur 
ederek öyle açıklama yapmışlardır. Aynı zamanda o şahısların şahs-ı manevisine veya 

39 Nursi, Sözler, 316-317.
40 Nursi, Sözler, 317.
41 Nursi, Sözler, 317.
42 Nursi, Sözler, 317.
43 Nursi, Sözler, 318.
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temsil ettikleri cemaata ait âsâr-ı azimeyi o şahısların zatlarında tasavvur ederek öyle 
tefsir etmişlerdir ki, o harika şahıslar çıktıkları vakit bütün halk onları tanıyacak gibi 
bir şekil vermişlerdir. Halbuki bu dünya bir imtihan dünyası olduğu için akla kapı 
açılır, ama insanın iradesi/ihtiyarı elinden alınmaz. Öyle hadislerde bildirilen Dec-
cal, Mehdi gibi şahıslar ortaya çıktıkları zaman onları çoğu insan bilmeyecektir. Hatta 
kendileri dahi ilk başka kim olduklarının farkında olmayacaklardır. Nursi’ye göre bu 
gibi şahıslar ancak iman nurunun dikkatiyle tanınabilir. 

Nursi hadislerde Deccal ile ilgili zikredilen “Birinci günü bir sene, ikinci günü bir 
ay, üçüncü günü bir hafta, dördüncü günü diğer günler gibidir. Çıktığı zaman dünya 
işitir. Kırk günde dünyayı gezer” gibi rivayetler birçok insafsız kimse tarafından muhal 
olarak görülmüştür.44 Said Nursi ise bunu akli ve mantıki olarak bazı yerlerdeki gün 
kavramının çok değişik olması sırrıyla açıklamış ve gün kavramının farklı olarak ya-
şandığı yerleri Deccal’ın çıkış ve gelişme yerleri olarak izah etmiştir. Mehdi konusun-
da rivayet edilen gün ile ilgili hususları da bu bakış açısıyla değerlendirmek mümkün 
olabilir. 

Diğer taraftan Said Nursi’ye göre Kur’an’da müteşabihler olduğu gibi hadislerde 
de müteşabihler bulunmaktadır. Bu yüzden müteşabih ayetler ve hadisler çok dikkatli 
tefsir ve tevile muhtaçtır.45

4. Risale-i Nur’a göre Mehdilik ile İlgili Hadislerin Tevilleri

Said Nursî, Mehdiliğin de içinde bulunduğu kıyamet alametleri ya da ahir zaman 
hadiseleri ilgili hadisler hususunda metodunun esaslarını ortaya koyduktan sonra 
Mehdilik konusunu bu prensipler çerçevesinde ele almaktadır. Hatta diyebiliriz ki 
Said Nursi bu metotlarla hadisleri anlama hususunda ehl-i ilme de yol göstermek-
tedir. Bu yüzden o, Mehdilik meselesini tek başına bir konu olarak ele almaz. Bu me-
seleyi ahir zamanda ortaya çıkacak Deccal ve Süfyan gibi konularla birlikte ele alır. 
Örneğin “Hazret-i İsa aleyhisselamın geleceğini ve şeriat-ı İslamiye ile amel edeceğini 
Deccal’ı öldüreceğini imanı zayıf olanlar istib’ad ediyorlar. Onun hakikati izah edilse 
hiç istib’ad kalmaz” dedikten sonra o hadisle birlikte Süfyan ve Mehdi ile ilgili hadis-
lerin ifade ettikleri manayı birlikte açıklamıştır.

Ona göre ahir zamanda dinsizliğin iki cereyanı kuvvet bulacaktır. Bunlardan birin-
cisi nifak perdesi altında risalet-i Ahmediyeyi inkar edecek Süfyan namında müthiş 

44 Nursi, Sözler, 318.
45 Nursi, Sözler, 324.
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bir şahıstır. Bu şahıs münafıkların başına geçecek ve İslam şeriatının tahribatına çalı-
şacaktır. Ona karşı ise Al-i Beyt’ten Muhammed Mehdi isminde bir nuranî zat da Al-i 
Beyt-i Nebevinin silsile-i nurânisine bağlanan ehl-i velayet ve ehl-i kemalin başına 
geçecektir. Bu zat Süfyan’ın şahs-ı manevîsi olan cereyan-ı münafıkanesini öldürüp 
dağıtacaktır.46

Buradaki izahlarda Said Nursi Mehdi’yi bir şahıs olarak nitelendirirken Süfyan’ı 
bir şahs-ı manevi olarak nitelendirdiği görülmektedir. 

5. Bazı İnsanların Mehdi Olduklarını İddia Etmelerinin Sebepleri

Bediüzzaman’ın Mehdi ile ilgili hadislerden çıkardığı anlamlara göre Mehdinin 
kim olduğunu çok az kimse bilecektir. Bu da imtihan sırrından dolayıdır. Bununla bir-
likte bazı kimselerin Mehdi olduklarını iddia ettikleri de görülmektedir. Said Nursi 
“Mehdi olacağım” diyen ve kendilerini Mehdi olarak kabul eden insanlarla kendisinin 
de karşılaştığını bildirmekte ve bunun sebebini izah etmektedir.

Ona göre bu tür iddialarda bulunanlar, yalancı ve aldatıcı değillerdir. Ancak bu tür 
kimseler aldanmakta olan kimselerdir. Allah’ın isimlerine mazhariyet farklı farklı ol-
duğu gibi, isimlere mazhariyetten ibaret olan velayet mertebeleri de farklı farklıdır. 
Burada kendisinin Mehdi olduğunu söyleyenler gerçek olan ile olmayanı birbirine 
karıştırmaktadır. Evliya makamlarından bazılarında Mehdi vazifesinin hususiyeti bu-
lunmaktadır. Bu makamın Kutb-u Azam’a bir nisbeti görünmektedir. Hz. Hızır’ın has 
bir münasebeti olduğu gibi bazı meşhurlarla ilişkili bazı makamlar da bulunmakta-
dır. Hızır, Üveys, Mehdiyet makamları bunlar arasında zikredilebilir. İşte o makama 
veya makamın bir küçük numunesine veya gölgesine girenler kendilerini o makamla 
münasebeti olan Hızır, Mehdi, Kutb-u Azam meşhur zatlar zannedebilmektedir. Bu 
durumda olanların hubb-u caha talip enaniyeti yoksa o halde mahkum olmaz. Onun 
haddinden fazla davaları şatahat sayılır, onunla belki mesul olmaz. Eğer enaniyeti per-
de ardında hubb-u caha yönelse ve o kişi enaniyete mağlup olarak şükrü bırakıp fahre 
girerse, fahrden git gide gurura sukut eder veya hak yoldan sapar. Bunun sebebi de 
şudur: Bu durumdaki bir insan büyük evliyanın da kendisi gibi olduğunu düşünür, 
haklarındaki hüsn-ü zannı kırılır. Zira nefis ne kadar mağrur olsa da kendi kusuru-
nu anlar. O büyükleri de kendine kıyas edip kusurlu zanneder. Hatta peygamberler 
hakkında da hürmeti noksanlaşır. Bediüzzaman bu hale düşenlerin dikkat etmeleri 
gereken hususları şöyle zikreder:

46 Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 90.
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a. Mizan-ı şeriatı elde tutmalı

b. Usulü’d-din ulemasının düsturlarını kendine ölçü edinmeli

c. İmam-ı Gazali ve İmam-ı Rabbani gibi evliyanın muhakkiklerinin talimatlarını 
rehber edinmeli.

d. Daima nefislerini itham etmeli

e. Kusur, acz ve fakrdan başka nefsin eline vermemeli47

Hadislerde ahir zamanda geleceği bildirilen Hz. Mehdi’nin bir şahıs olacağı ve fe-
sada uğramış alemi ıslah edeceğinden bahsedilmektedir. Said Nursi bu konuyu ele 
alırken Mehdi’yi hem şahıs hem de bir şahs-ı manevi olarak değerlendirmektedir. 
Zamanın cemaat zamanı olmasından dolayı Mehdi’nin şahıs olarak çıkmasının yani 
bir şahs-ı maneviyi temsil etmemesinin muhalif bir cemaatin şahs-ı manevisine karşı 
mağlup olmasına vesile olacağı dile getirilen ve Mehdi meselesinin sırrının izahını 
talep eden bir soruya verdiği cevapta Mehdi’nin şahıs olarak geleceğini ispat etmeye 
çalışmıştır. 

Ona göre Cenab-ı Hakkın ümmetin fesada gittiği zamanlarda “muslih, müceddit, 
halife-i zişan, kutb-u azam, mürşid-i ekmel, bir nevi mehdi hükmünde mübarek zat-
lar” göndererek fesadı izale etmesi, milleti ıslah etmesi ve dini muhafaza etmesi Al-
lah’ın adetidir. Bu yüzden böyle bir adeti bulunan Yüce Allah’ın ahir zamanın en büyük 
fesadı zamanında “en büyük müçtehid, en büyük bir müceddid, hakim, mehdi, mürşid 
ve kutb-u azam” gibi niteliklere sahip olan bir zat-ı nuraniyi göndereceğini ve o zatın 
da Ehl-i Beyt-i Nebevi’den olacağını bildirmektedir.48

6. Mehdi’nin Misyonunu Yerine Getirmesinin Delilleri

Hadislerde kısa sürede ıslah edeceği bildirilen Mehdi’nin bu işleri nasıl yapacağıy-
la ilgili de bazı deliller ileri süren Said Nursi şöyle der:

“Cenab-ı Hak kemal-i rahmetinden, şeriat-ı İslâmiyet’in ebediyyetine bir eseri hi-
mayet olarak, her bir fesad-ı ümmet zamanında bir muslih veya bir müceddid veya bir 
halife-i zişân veya bir kutb-u a’zâm veya bir müşid-i ekmel ve yahud bir nevi mehdi 
hükmünde mübarek zatları göndermiş, fesadı izâle edip milleti ıslâh etmiş ve dini 
Ahmediyi (asm) muhafaza etmiştir. Madem adeti öyle cereyan ediyor, ahir zamanın en 
büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müctehid, hem en büyük bir müceddit, 

47 Nursi, Mektubat, 634.
48 Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat (İstanbul: Sinan Matbaası, 1960), 411.
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hem hâkim, hem mehdi, hem mürşid, hem kutb-u az’âm olarak bir zat-ı nurâniyi gön-
derecek ve o zat da Ehl-i Beyt-i Nebeviden olacaktır. Cenâb-ı Hak, bir dakika zarfında 
beynes-semâ ve’l-arz alemini bulutlarla doldurup boşalttığı gibi, bir saniyede deni-
zin fırtınalarını teskin eder ve bahar içinde bir saatte yaz mevsiminin numunesini ve 
yazda bir saatte kış fırtınasını icat eden Kadir-i Zülcelâl, Mehdi ile de alem-i İslâm’ın 
zulümatını dağıtabilir. Ve vadetmiştir, vâdini elbette yapacaktır. Kudret-i İlâhiyye nok-
tasında bakılsa gâyet kolaydır. Eğer daire-i esbâb ve hikmet-i Rabbâniye noktasında 
düşünülse yine o kadar makul ve vukua lâyıktır ki eğer Muhbir-i Sadık’tan rivayet 
olmazsa dahi her halde öyle olmak lâzımdır ve olacaktır diye ehl-i tefekkür hükme-
der.”49

Görüldüğü gibi Nursi hadislerde zikredilen Mehdi ile ilgili hususların Allah’ın va-
adi olduğunu ve O’nun bu vaadi gerçekleştireceğini bildirmekte, onu bir şahıs olarak 
gönderip kısa sürede alemi ıslah edecek bir özelliğe sahip kılınabileceğini bildirmek-
tedir. Daha sonra konuyu delillendirmektedir. Ona göre günde beş vakit namazda Hz. 
Muhammed’e (asm) getirilen salavat duası kabul olmuştur. Çünkü “Al-i Muhammed 
Aleyhisselatü Vesselam, Al-i İbrahim Aleyhisselam gibi öyle bir vaziyet almış ki umum 
mübarek silsilelerin başında, umum aktar ve asarın mecma’larında o nurani zatlar 
kumandanlık ediyorlar.”50

Said Nursi bunların muazzam bir ordu teşkil edecek kadar çok olduğunu, ittifak et-
meleri halinde hiçbir milletin ordusunun onlara karşı dayanamayacağını ve bu ordu-
nun Hz. Mehdi’nin en has ordusu olduğunu söyler. Seyyidler ordusunun milyonlardan 
fazla olduğunu dile getiren Nursi bu orduyu “mütenebbih, kalpler imanlı ve nebevi 
muhabbetle dolu, cihandeğer şeref-i intisabıyla serfiraz” olarak nitelendirir. Ona göre 
böyle bir cemaat-i azime içindeki mukaddes kuvveti tehyiç edecek ve uyandıracak 
hadisat-ı azime vücuda gelmektedir. Hz. Mehdi’nin bunların başına geçerek hak ve 
hakikat yoluna sevk edeceğini de söyleyen Said Nursi böyle olmasını –kıştan sonra 
baharın gelmesi gibi– adetullah ve ilahi rahmetten beklediğini ve bunda da haklı ol-
duğunu ifade etmektedir.51

Bediüzzaman, Allah’ın Hz. Mehdi’yi göndermeye muktedir olduğunu ve onun özel-
liklerini zikrettikten sonra, Hz. Mehdi’nin cemiyet-i nuraniyesi ifadesini de kullan-
maktadır. Ona göre bu cemiyet-i nuraniye, Süfyan komitesinin bid’akarane rejimininin 
tahribatlarını tamir edecektir. Yani İslam aleminde risalet-i Ahmediyeyi (asm) inkar 

49 Nursi, Mektubat, 411-412.
50 Nursi, Mektubat, 412.
51 Nursi, Mektubat, 412-413.
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niyetiyle şeriatı tahribe çalışan Süfyan komitesi, Hz. Mehdi’nin cemiyetinin mu’cize-
kar manevi kılıncıyla öldürülecek ve dağıtılacaktır.52

Nursi “Mehdi’nin ordusu” tabirini mecazen kullanmakta ve ordunun Mehdi’nin ce-
miyeti olduğunu bildirmektedir. Zaten Süfyan komitesinin dağıtılması ve öldürülmesi 
de “mucizekar manevi kılınç” ile olacaktır.

O halde Nursi, Mehdi-Süfyan mücadelesinin maddi değil manevi olduğunu ifade 
etmiş olmaktadır. Onun medenilere galip gelmenin ikna ile olacağını, söz anlamayan 
vahşiler gibi icbarla olamayacağını dile getirmesini de bu çerçevede değerlendirmek 
mümkündür. Onun açıklamalarına göre tahribat manevi olduğu için tamir de manevi 
olacaktır. 

Nursi, Hz. Mehdi’nin bir şahıs olduğunu bildirmekle birlikte onun ifsad olmuş top-
lumu ıslah görevini tek başına değil seyyidler ordusu diye isimlendirdiği cemiyetiyle 
yapacağına dikkat çekmektedir. Nursi’nin Mehdi’nin tek başına kısa bir süre içinde 
alemi ıslah edeceğiyle ilgili hadislere getirdiği bu yorum, ıslahın darü’l-hikmet olan 
dünyadaki ilahi kanunlara uygun olacağı anlamını ifade etmektedir. Yoksa Mehdi tek 
başına çıkıp kısa bir süre içinde alemi ıslah edecek olsa o zaman insanlar hemen onun 
Mehdi olduğunu anlayıp ister istemez Allah’a yönelirler. Bu durumda insanın irade-
sine bir fırsat tanınmamış olacağından imtihan sırrı da bozulmuş olur. O halde bu tür 
hadisleri müteşabih hadisler nevinden düşünmek suretiyle tevile tabi tutmak gerekir. 

Bediüzzaman kendisinin ahir zamanda gelen Al-i Beytin büyük mürşidi olduğunu 
iddia eden talebelerine karşı verdiği cevapta Nurcuların ellerinde bir hakikat oldu-
ğunu fakat bunun tevil ve tabire ihtiyacı bulunduğunu söyler. Nursi, Mehdi’nin temsil 
ettiği kudsi cemaatin şahs-ı manevisinin üç vazifesi olduğunu ve kıyamet kopmadığı, 
insanlık bütün bütün yoldan çıkmadığı takdirde o vazifeleri cemiyetinin ve seyyidler 
cemaatinin yapacağını bildirir.

Görüldüğü gibi burada da ıslah görevini yapacak olanın bir şahıs değil “kudsi ce-
maatin şahs-ı manevisi”, “cemiyet ve seyyidler cemaati” olduğuna dikkat çekilmekte-
dir.

Bu şahs-ı manevi üç önemli görevi yerine getirecektir: Bunlardan birincisi fen ve 
felsefeyi, maddiyyun fikrini tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmak, ehl-i ima-
nı dalaletten muhafaza etmektir. Bu vazife dünyayı ve her şeyi bırakmak, çok zaman 
tetkikatla meşguliyeti gerektirdiğinden Hz. Mehdi’nin o vazifesini bizzat kendisi gör-
meye vakit ve hal müsaade etmez. Çünkü Hilafet-i Muhammediye (asm) cihetindeki 

52 Nursi, Mektubat, 413.
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saltanatı onunla iştigale vakit bırakmıyor. O vazifeyi ondan evvel bir taife bir cihette 
görecek. O zat da o taifenin uzun tasdikatıyla yazdıkları eseri kendine hazır bir prog-
ram yapacak ve onunla o birinci vazifeyi tam yapmış olacak. Bu vazifenin istinat ettiği 
kuvvet ve manevi ordusu yalnız ihlas, sadakat ve tesanüd sıfatlarına tam sahip olan 
bir kısım şakirdlerdir. Ne kadar da az olsalar manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıy-
metli sayılırlar.53

Buna göre birinci vazifeyi Mehdi’den önce “bir taife” yapacak, o taifenin yazdıkları 
eser ise Mehdi’nin programı olacaktır. Buna göre “ihlas, sadakat ve tesanüd” sıfatları-
na sahip olan bir kısım şakirdler olarak nitelendirilen bir komisyonun ortaya çıkara-
cağı eser Mehdi’nin programı olacaktır.

Nursi’ye göre Mehdi’nin ikinci vazifesi de Hilafet-i Muhammediye (asm) ünvanıyla 
“şeair-i İslamiye’yi ihya” etmektir. İslam dünyasının birliğini dayanak noktası yapıp 
beşeriyeti maddi ve manevi tehlikelerden ve gadab-ı ilahiden kurtarmaktır. Bu vazife-
nin dayanak noktası ve hadimleri milyonlarla efradı bulunan ordulardır.54

Mehdi’nin bu ikinci vazifesi birkaç unsuru barındırmaktadır: Bunlar da şeairi ihya, 
İslam dünyasının birliğini dayanak yapmak, beşeriyeti maddi ve manevi tehlikelerden 
ve Allah’ın gazabından kurtarmaktır. Bu da ancak milyonlarda fertleri bulunan bir or-
duyla yapılabilir. Bu ordu Al-i Beyt’ten gelen seyyidler ordusu olabileceği gibi Hazret-i 
Peygamber’in (asm) yolundan giden ve manen Ehl-i Beyt’ten sayılan müminler ordu-
su da olabilir. Çünkü sadece seyyidlerden bir ordu teşkil etmenin zorluğu ortadadır.

Mehdi’nin üçüncü vazifesinin ise şeriatla ilgili olduğu anlaşılmaktadır: “İnkılabat-ı 
zamaniye ile çok ahkam-ı Kur’aniye’nin zedelenmesiyle ve şeriat-ı Muhammediyenin 
(asm) kanunları bir derece tatile uğramasıyla, o zat, bütün ehl-i imanın manevi yar-
dımlarıyla ve ittihad-ı İslam’ın muavenetiyle ve bütün ulema ve evliyanın ve bilhassa 
Al-i Beytin neslinden her asırda kuvvetli ve kesretli bulunan milyonlar fedakar sey-
yidlerin iltihaklarıyla o vazife-yi uzmayı yapmaya çalışır.”55

Bu görev şeriatın kanunlarının tatbikiyle ilgili bir görevdir. Ancak bunun için de 
ehl-i imanın manevi yardımları, ittihad-ı İslam’ın muaveneti, bütün ulema ve evliya-
nın ve bilhassa Ehl-i Beyt’ten milyonlar seyyidlerin iltihakıyla ancak yapılabilir. Nursi 
bu görevle ilgili “yapmaya çalışır” ifadesini kullanmaktadır. Yani bu görevi yerine ge-
tirmek için bu şartlar tahakkuk ettiğinde çaba gösterileceğini bildirir. Zaten müminler 
de bu çabayla mükelleftir. Muvaffak edip etmemek de Allah’ın vazifesidir.

53 Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Lahikası I (İstanbul, Sinan Matbaası, 1959), 259.
54 Nursi, Emirdağ Lahikası I, 259.
55 Nursi, Emirdağ Lahikası I, 260.
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Said Nursi, Mehdi’nin üç vazifesini bu şekilde sıraladıktan sonra en önemli vazi-
fenin iman-ı kurtarmak, imanı tahkiki bir surette umuma ders vermek, hatta avamın 
da imanını tahkiki yapmak olduğunu, bu vazifeyi de Risale-i Nur yaptığı için bazı ta-
lebelerin Risale-i Nur’un şahs-ı manevisini hakkı olarak bir nevi Mehdi telakki ettik-
lerini belirtmiştir. Bazı kimselerin de şahs-ı manevinin mümessil ve tercümanı olarak 
gördükleri için o ismi kendisine verdiklerini ifade etmiştir. Nursi bunun bir iltibas ve 
sehiv olduğunu ancak onların bu konuda mesul olmadıklarını bildirmektedir. Çün-
kü çok fazla hüsn-ü zannın eskiden beri yapıldığını ve buna itiraz edilemeyeceğini 
söylemiştir. Kendisi de bu hüsn-ü zannı bir nevi dua ve temenni ve Nur talebelerinin 
itikatlarının kemalinin bir tereşşuhu olarak gördüğü için buna fazla ilişmediğini, bu 
konuda bir iltibas olduğunu dile getirir ve şöyle der:

“Âhirdeki iki vazife, gerçi hakikat noktasında birinci vazife derecesinde değiller; 
fakat hilâfet-i Muhammediye (asm) ve ittihad-ı İslâm ordularıyla zemin yüzünde sal-
tanat-ı İslâmiyeyi sürmek cihetinde herkeste, hususan avamda, hususan ehl-i siyaset-
te, hususan bu asrın efkârında, o birinci vazifeden bin derece geniş görünüyor. Ve bu 
isim bir adama verildiği vakit, bu iki vazife hatıra geliyor; siyaset mânâsını ihsas eder, 
belki de bir hodfuruşluk mânâsını hatıra getirir; belki bir şan, şeref ve makamperest-
lik ve şöhretperestlik arzularını gösterir. Ve eskiden beri ve şimdi de çok safdil ve 
makamperest zatlar, Mehdî olacağım diye dâvâ ederler. Gerçi her asırda hidayet edici, 
bir nevi Mehdî ve müceddid geliyor ve gelmiş. Fakat her biri, üç vazifelerden birisini 
bir cihette yapması itibarıyla, âhir zamanın Büyük Mehdî unvanını almamışlar.”56

Nursi’nin ifadelerinden anlaşıldığı gibi ahir zamandaki Büyük Mehdi üç görevi bir-
den yapacak olmasından, bu görevlerden birisi ya da ikisini yapanın o beklenen meh-
di olması mümkün değildir. Her asırda gelen ümmetin mehdi ya da müceddit dediği 
kimseler ise bu görevlerin bir kısmı yapmakta ve insanları içinde bulunduğu karanlık-
lardan kurtarmaya çalışmaktadır. 

Bediüzzaman, Denizli ehl-i vukufunun “Eğer Mehdilik dava etse, bütün şakirtleri 
kabul edecekler” iddiasında bulunduğu bildirerek buna karşı şu şekilde cevap ver-
mektedir:

“‘Ben, kendimi seyyid bilemiyorum. Bu zamanda nesiller bilinmiyor. Halbuki âhir 
zamanın o büyük şahsı, Âl-i Beytten olacaktır. Gerçi mânen ben Hazret-i Ali’nin (ra) 
bir veled-i mânevîsi hükmünde ondan hakikat dersini aldım ve Âl-i Muhammed Aley-
hisselâm bir mânâda hakikî Nur şakirtlerine şâmil olmasından, ben de Âl-i Beytten 

56 Nursi, Emirdağ Lahikası I, 260.

49

Köprü • Sayı: 142 • Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2019 • ISSN: 1300-7785 • ss. 31-62



sayılabilirim. Fakat bu zaman şahs-ı mânevî zamanı olmasından ve Nurun mesleğinde 
hiçbir cihette benlik ve şahsiyet ve şahsî makamları arzu etmek ve şan şeref kazanmak 
olmaz; ve sırr-ı ihlâsa tam muhalif olmasından, Cenab-ı Hakka hadsiz şükür ediyorum 
ki, beni kendime beğendirmemesinden, ben öyle şahsî ve haddimden hadsiz derece 
fazla makamata gözümü dikmem. Ve Nurdaki ihlâsı bozmamak için, uhrevî makamat 
dahi bana verilse, bırakmaya kendimi mecbur biliyorum’ dedim, o ehl-i vukuf sustu.”57

Bediüzzaman ahir zamanın büyük mehdisi olmak için seyyid olmak gerektiğini, 
kendisini seyyid bilmediğini, ancak kendisinin de manevi Ehl-i Beytten sayılabilece-
ğini, fakat bu zamanın “şahs-ı manevi zamanı olmasından, nurun mesleğinde benlik, 
şahsiyet ve şahsi makamları arzu etmek, şan şeref kazanmak olmadığından, ihlas 
sırrına tam aykırı olmasından” kendisinin öyle şahsi ve haddinden yüz derece fazla 
makamlara gözünü dikmediğini, Risale-i Nur’daki ihlası bozmamak için uhrevi ma-
kamlar bile verilse bırakmaya kendini mecbur bildiğini ifade etmektedir.

Nitekim Bediüzzaman’ın bu ifadeleri Denizli Mahkemesindeki iddianamede de-
ğerlendirilmiş ve “Yarı muvafakat şeklinde bir cevap verilmekte ve bu Mehdilik teklifi 
açık ve kesin olarak reddedilmemektedir” denilmiştir.58

Bediüzzaman iddianamede kendisinin Ehl-i Beyt’ten sayılabileceği ifadelerini zik-
rederek bunun tefahura meyil olduğunu ve kendisini müceddit olarak gördüğünü id-
dia edilmesi karşı da şöyle der:

“Ben Al-i Beytten sayılabilirim demekten maksadım: ve ala alihi duasında dahil 
olmak için bir ricadır.”59

Mehdi hadisleri bugünlerde zayıf, sahih değil, bu hadisler Hazret-i Muhammed’e 
(asm) ait değil, mevzu gibi ithamlara maruz kalmaktadır. Bediüzzaman da böyle bir 
ithama savcı tarafımdan maruz bırakılmıştır. Onun “Bir kitapta Mehdiye dair hadis-
lerin kaffesi zaiftir denilmiş” iddiasına verdiği cevapta her meseleye bazı kitaplarda 
ilişilmiş olabileceğini dile getirerek şöyle der:

“Hatta İbn-i Cevzi gibi büyük bir muhaddis bazı sahih ehadisi mevzu’ dediğini, 
ulemalar taaccüple nakletmişler. Hem her zaif veya mevzu hadisin manası yanlıştır 
demek değildir. Belki ananeli senet ile hadisiyeti kat’i değildir demektir. Yoksa manası 
hak ve hakikat olabilir.”60

57 Nursi, Emirdağ Lahikası I, 261.
58 Bediüzzaman Said Nursi, Şualar (İstanbul, Çeltüt Matbaası, 1960), 374.
59 Nursi, Şualar, 359.
60 Nursi, Şualar, 355.
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Said Nursi birkaç kişinin hadislere ilişmesine bakarak hadislerin reddedilmesinin 
mümkün olmadığını bildirmektedir. 

Bu nevi hadislerin zaif ve sıkıntılı olduğunda ittifak olduğu, İmam-ı Şafii’nin (ra) 
mürsel hadisi bile kabul etmediği halde, kendisinin bu tür hadisleri kabul etmesinin 
anlaşılamadığı iddiasına karşı verdiği cevapta şöyle demektedir:

“İttifak olmadığına bin seneden beri ehl-i hadîs ve ümmetçe bu hakikatin devamı 
kat’î bir delildir. Bu da hatâ içinde bir hatâdır. Hem İmam-ı Şâfiî mürsel ve zayıf hadîs-
leri ahkâm-ı şer’iyede hüküm çıkarmak için hüccet tutmuyor. Yoksa –hâşâ– ümmetçe 
kabul edilen hakikatli hadîsleri ahkâmda değil, fezâil-i a’mâlde ve hâdisât-ı İslâmiyede 
hüccetlerini ve delâletlerini kabul etmiştir.”61

7. Eleştirilerin Değerlendirilmesi

Risale-i Nur’daki Mehdilik yorumuna ve bunların FETÖ’ye kaynaklık iddia etmesi-
ne yönelik zikrettiğimiz eleştirileri şu şekilde değerlendirmek mümkündür:

Bu eleştirel yaklaşımlardan anlaşılmaktadır ki Mehdilik konusunda iki tebliğ hazır-
layan iki akademisyenden Risale-i Nur’un Mehdilik anlayışı ile Gülen arasında irtibat 
kurması talep edilmiş, onlar da yazılarına bilimsellik süsü vermek suretiyle zorlama 
teviller ve aslı olmayan iddialarla bu irtibatı kurma konusunda çaba sarf etmişlerdir.

Bu konuda öne çıkan birinci husus Risale-i Nur, Bediüzzaman ve Risale-i Nur ce-
maatine kudsiyet atfedildiği iddiasıdır. Bu iddia o kadar ileri götürülmüştür ki bunun 
Şia’da imamlara ve onların eserlerine atfedilen kudsiyete benzer bir kudsiyet olduğu 
ileri sürülmüştür. Bu iddia sahibinin bu sözleri Said Nursi ve eserlerinin kusursuz ol-
duğu, Nursi’nin eleştirilemeyeceği, bir başka ifadeyle Şia’nın imamların masumiye-
ti gibi masum olduğu gibi anlamlara gelmektedir. Halbuki Nursi’nin eserlerinde bu 
anlamı çağrıştıracak cümlelere rastlamak mümkün değildir. Tam aksine Said Nursi 
daima kendisinin kusurlu olduğunu, söylediği sözlerin mihenge vurulmadan körü kö-
rüne kabul edilmemesi gerektiğini dile getirmek suretiyle kusursuzluk, mutlak doğ-
ruluk, noksansızlık anlamında masumiyeti çağrıştıracak ifadelerden şiddetle kaçındı-
ğı bilinmektedir.

Ayrıca birçok hususu talebelerinin meşveretine havale etmesi de her sözüne sor-
gulamadan itaat edilmesi gerektiğini değil tam aksine istişare edilerek karara va-
rılması gerektiğini ifade etmektedir. Nursi’nin istişareye önem vermesi masumiyet  

61 Nursi, Şualar, 355.
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manasındaki bir kudsiyet iddiasını çürüten çok önemli bir delil niteliğindedir. Üstelik 
o, bununla hem Kur’an’daki meşveret emrini yerine getirerek ibadet etmiş olmakta 
hem de onu en güzel şekilde tatbik eden Hz. Muhammed’i (asm) örnek aldığı anlaşıl-
maktadır.

Kudsiyet konusundaki iddiaları ispat etmek için seçilmiş olan delillerin, cümlelerin 
söylenme makamları dikkate alınmadan, belli bir maksada yönelik olarak alıntılanmış 
olduğu izlenimini verilmektedir. Eserler okunduğunda bu iddiaları ispat sadedinde 
ileri sürülen delillerin amacının masumluk anlamında bir kudsiyeti çağrıştırmadığı, 
Risale-i Nur’un önemine vurgu yaptığı görülmektedir. Bunu iyi anlamak için de Ri-
sale-i Nur’un özelliklerinin ve niçin önemli olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Bir 
cümleyle ifade etmek gerekirse Risale-i Nur’un önemi imanın temellerine, fen-felse-
fenin devlet destekli pozitivist yorumları kanalıyla yapılan organize saldırıların in-
sanların akıl, kalp ve ruhlarına açtığı yaraları, meydana getirdiği şüphe ve tereddüt-
leri yara açmadan tedavi etme özelliğine sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Onun 
ehl-i imanın imanını taklitten tahkike çıkarma, imanı kurtarma misyonunu tam olarak 
idrak etmeden, anlamadan yapılan yorumlar ve getirilen eleştiriler her zaman ciddi 
tenkitlere açık subjektif yorum ve eleştiriler olmaktan öteye geçemeyecektir.

Bu meyandaki iddialara delil olarak zikredilen bir husus da Kur’an’daki otuz üç 
ayetin ebced ve cifir hesabıyla Risale-i Nur’a işaret ettiğinin açıklanmasıdır. Bu gibi 
iddialar daha önce savcılar tarafından da yapılmıştır. Bu konuya Said Nursi bizzat 
kendisi cevap vermektedir. İddiânâmede, “İslâm tarihinde hiçbir din âliminin Kur’ân-ı 
Kerîm’i ve hadîsleri böyle şahsî fikirlere ve maksatlara âlet ettiği görülmemiş ve işi-
tilmemiştir” cümlesi yer almaktadır. Buna karşılık Bediüzzaman’ın verdiği cevap şöy-
ledir:

“Bunun, bu yanlışında beş vech ile hatâ var. Hem kitapları, ulemayı, tefsirleri gör-
mediğine ve mânâ-yı sarîhî ile, mânâ-yı işârî ve mânâ-yı küllî ile hususî ferdlerin far-
kını anlamayan bir cehalettir. Necmeddîn-i Kübrâ ile Muhyiddin-i Arabî gibi binler 
ulemaların, küllî hadiselerine, hattâ nefsin cüz’î ahvâline dair âyâtın mânâ-yı sarîhi 
değil, işârî mânâlarını beyan sadedinde çok yazıları var olduğu mâlumdur. Hem âyâtın 
mânâ-yı işârî-i küllîsinde her asırda efradı bulunduğu gibi, bir ferdi bu zamanda ve bu 
asırda Risale-i Nur ve bazı şakirtleri de bulunduğuna eskiden beri ulema mâbeyninde 
makbul bir riyazî düsturu olan ebced ve cifir hesabıyla bir tevafuk göstermek, elbette 
hiçbir cihetle âyâtı şahsî fikirlere âlet ediyor denilmez. Ve böyle diyen büyük bir hatâ 
eder. Ve dekaik-i ilmiyeye ihanet eder.”62

62 Bediüzzaman Said Nursi, Şualar (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 532.
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Mehdilik konusunda Risale-i Nur’a getirilen eleştirilerden birisi de resullük id-
diasında bulunduğunun dile getirilmesidir. Hiçbir Müslümanın ne kendisinin ne de 
eserlerinin resullük iddiasında bulunması mümkün değildir. Çünkü Hz. Muhammed 
(asm) en son peygamber, Kur’an da en son ilahi kitaptır. Bu konudaki yazılanlar Hz. 
Muhammed’in (asm), “Alimler peygamberlerin varisleridir”63 hadis-i şerifinin bir 
yansımasından ibarettir. Bu hadis-i şerife atıfta bulunan Said Nursi gerçek alimlerin 
peygamberlerin bıraktığı ilmi miras olarak alan, gerçek eserlerin de o mirası nakleden 
ve açıklayan eserler olduğunu dile getirmektedir. Hz. Peygamber’in (asm) sünnetinin 
ve onu uymanın önemini birçok eserlerinde açıklayan bir alimin kendisinin ve eserle-
rinin resul olduğunu değil söylemesi hatta ima etmiş olması bile mümkün değildir. O 
halde Said Nursi’nin konuyla ilgili açıklamaları, onun bütün eserlerindeki izahları da 
nazara alındığında Risale-i Nur isimli eserlerin İslam’ı tebliğ görevini peygamberlerin 
yolundan giderek yapma şerefine nail olduğunu ifade etmek maksadını gütmektedir.

Risale-i Nur talebelerinin Risale-i Nur’la ilgili yaptığı yorum ve medihlerin Risale-i 
Nur’un kudsiyetine bir delil olarak takdim edilmiş olması da kabul edilmesi mümkün 
olmayan bir husustur. Çünkü Nursi’nin eserlerinde yazdıkları şahsının İslam’ın em-
rettiği şekilde tevazuu esas aldığını, kendi şahsına ait medihleri kabul etmediğini gös-
termektedir. Üstelik onun kendisiyle çeşitli maksatlarla görüşmek isteyen kimseleri 
büyük ölçüde kabul etmeyerek onlara eserleri okumalarını tavsiye etmesi, şahsının 
fani ve önemsiz olduğunu, önemli ve daimi olanın Kur’an tefsiri olan Risaleler olduğu-
nu bildirmesi gözden kaçırılmaması gereken önemli bir noktadır. 

Bediüzzaman’ın kendisine kudsiyet atfetmek için kerametlerden bahsettiği ya da 
talebelerinin kerametleri ön plana çıkardığı, bunun da eserlerin kudsiyetine delil ol-
duğu iddiasının da mesnetsiz bir iddia olduğu açıktır. Said Nursi kerametin ne oldu-
ğunu bilen ve bunu izah eden bir alimdir. Kur’an ve iman hizmetiyle ilgili meydana 
gelen normal üstü olaylarla ilgili yaptığı yorum ve değerlendirmeler “Risale-i Nur’un 
ve iman hizmetinin kerameti” şeklinde olmuştur. Said Nursi’nin eserlerinde Risale-i 
Nur’un mürşid olduğunu söylemesi de kendisinin şahsını değil, yazmış olduğu eser-
leri ön plana çıkardığını göstermektedir. Bu konuda talebelerinin yazdığı mektupları 
tadil ettiği, şahsıyla ilgili kısımları çıkardığı, Risale-i Nur’la ilgili kısımları ise aynen 
bıraktığı bilinmektedir. 

Akademisyenlerin Risale-i Nur’un Mehdilik yorumu ile FETÖ arasında bir bağ 
olduğu iddiaları da mesnedi olmayan iddialardır. Çünkü Bediüzzaman Risale-i Nur 
isimli eserinde hadis-i şeriflerde bildirilen, tarih boyunca birçok İslam aliminin  

63 Tirmizî, “İlm”, 19.

53

Köprü • Sayı: 142 • Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2019 • ISSN: 1300-7785 • ss. 31-62



açıkladığı Mehdilik konusunu birçok yönleriyle ortaya koymuştur. Mehdiliği şahıs 
bazlı değil şahs-ı manevi olarak yorumlayan Said Nursi, bu şahs-ı manevinin görev-
lerini açıklarken hiç kimseye kendi ülkesinin meşru iktidarına karşı silahlanmasını, 
bunun için gizli gündem oluşturmasını, Allah’ın emirlerini yerine getirmek yerine bir 
kişinin emirlerini dinlemesini istememiştir. Bu konuda hiçbir açık ya da gizli ifade yok 
iken Risale-i Nur’un bazı kimseler tarafından 250 insanımızın şehit olması ve 2 bine 
yakın insanımızın yaralanıp gazi olmasına sebep olan ihanet projesiyle bir tutulması 
proje mahsulü bir yaklaşımı çağrıştırmaktadır.

Bu genel değerlendirmeden sonra Mustafa Öztürk’ün konuyla ilgili tebliğini de şu 
şekilde eleştirmek mümkündür:

1. Sayın Prof. Dr. Mustafa Öztürk “Beklenen Kurtarıcı (Mehdi) İnancının Günümü-
ze Yansımalarına Genel Bir Bakış” başlığı altında sunduğu tebliğine bir ön yargıyla 
başlamaktadır. Bu ön yargı “tarihsel arka planı ve kültürel çapı itibarıyla kadim kül-
türlerdeki tufan mitolojisini anımsatan bu inancın İslamî orijinli olmadığı kuşkusuz-
dur” (s. 1) cümlesinde açıkça görülmektedir. Kendisi bir tefsir profesörü olduğu halde 
hadislerle ilgili hiçbir çalışma yapmadan konuya böyle başlaması sözlerinin delil ol-
mayacağını gösterdiği gibi, bilimsel araştırma metodu olan objektiflikle de bağdaşma-
maktadır. Aynı sayfada “dünya tarihindeki çok çeşitli dinî kültür ve geleneklerde de 
mevcut olan kurtarıcı inancının kökenini İslam’da aramak nafile bir uğraştır” diyerek 
bu konuda objektif ve bilimsel araştırma yapacakları da olumsuz yönde etkilemekte-
dir. Ayrıca bir şeyin değişik kültürlerde mevcut olması onun İslami orijinli olmadığını 
değil aksine her kültüre yerleşmiş köklü bir gerçek olduğunu işaret eder. Örneğin te-
settür konusu pek çok gayrimüslim toplumlarda mevcuttur. Bu da onun İslami orijinli 
olduğunu göstermez. Bu iddiaya göre namaz, oruç, zekat gibi hususlar da kökü başka 
dinlerde olan ibadetlerdir. O zaman bu ibadetleri de terk etmemiz gerekir. 

 İslam dini Yüce Allah’ın din gönderme kanununun son halkasını oluşturduğundan 
Kur’an ve sünnet çerçevesinde bize nakledilen bilgilerin ve inanç esaslarının önceki 
dinlerle bağlantısız olması mümkün değildir. İslam dini başka dinlerde var olan doğru 
inançları tasdik ve teyit etmiş, yanlışları tashih etmiş, bir de kendisine has bazı hü-
kümler ve esaslar getirmiştir. Bir hadis uzmanı olmadığı halde daha da ileri giderek 
Sünni gelenekteki Kütüb-ü Sitte rivayetleriyle ilgili sıhhat anlayışının içinde bulun-
duğu karizmatik değerden kaynaklandığını iddia etmesi, hiçbir delile dayanmayan 
subjektif bir görüşü yansıtmaktadır. Diğer taraftan senet açısından tartışmalı olsalar 
bile çok sayıda rivayetin birbirini destekler mahiyette olması orada zikredilen konuyu 
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kuvvetli bir hale getirir. Ayrıca ehl-i sünnet alimlerin kahir ekseriyeti Mehdilik konu-
sunda ittifak etmiştir. 

Diğer taraftan var olan bir gerçeği inkar etmek kolaycılığa kaçmaktır. Onun yerine 
hadislerde anlatılan hususların kinaye olabileceği de düşünülmelidir. Örneğin Meh-
dinin geldiği zaman yaklaşık dokuz gün kalacağının bildirilmesi, günlere yüklenen 
anlama göre olağanüstülükten çıkar. Örneğin gün kavramı “eyyamü’l arab” tabirinde 
olduğu gibi olaylar, vakıalar anlamına da gelebilmektedir. Dokuz gün kavramını dokuz 
evre olarak düşünmek de mümkündür. Nitekim Kur’an’da zafer ve galibiyet zamanla-
rı anlamında da kullanılmaktadır. Al-i İmran suresi 140. ayeti böyle bir anlamı ifade 
eder:

اِس َها َبْيَن النَّ
ُ
اُم ُنَداِول يَّ

أ
َك اال

ْ
َوِتل

 Böylece dünyadaki Allah’ın sebepler kanununa ters bir durum da ortadan kalkmış 
olur. Kıyamet alametleri, Deccal ve Mehdi ile gibi hadislere bu şekilde bakıp değerlen-
dirmek daha doğru bir yaklaşım olur kanaatindeyim. 

İkinci sayfada zikredilen “Hz. Peygamber Mehdilik hakkında gerçekten konuşmuş 
olsa bile bu konudaki sözlerinin kültürel kaynaklı olma ihtimali göz ardı edilemez” gö-
rüşü de kanaatimce bir zühul eseri olarak söylenmiştir. Oysa kültür kaynaklı olanlar 
yeni konuların dışındaki dünyevi meselelerdir. Örneğin sarık sarması, sakal bırakması 
bunlar arasında sayılabilir. Mehdilik ise dinle doğrudan ilişkisi olan bir konudur. Eğer 
bu söz doğru kabul edilirse hangi hadisin vahiy hangi hadisin de kültür kaynaklı oldu-
ğu nasıl ayırt edilecektir?

 O zaman namaz, hac, zekat, oruç gibi ibadetlerle ilgili hadislerin bile kültür kay-
naklı olduğu iddia edilebilir. İbadetlerle ilgili ayrıntıların hadislerde verildiği düşü-
nülecek olursa Peygamber Efendimiz’in (asm) tatbikatı ortadan kalkmış, yeni bir din 
oluşturmaya da zemin hazırlanmış olur. Hem de bu bakış açısı İslam dininin esaslarını 
tahrip edebilecek yanlış bir gidişin de kapısını aralar. Tebliğci bu bölümün sonunda 
köken tartışmasının sadet dışı olduğunu bildirmektedir. Ancak bu sadet dışı konuyu 
tebliğinin giriş bölümü yaparak aslında bu konuda –başta da söylediğimiz gibi– ne 
kadar peşin hükümlü olduğunu göstermiştir.

2. Mehdiliğin zaman içinde bazı kişiler tarafından istismar edilmesi Mehdiliğin ol-
madığına bir delil teşkil etmez. Eğer her istismar edilen konu onun inkar edilmesine 
sebep olsaydı yalancı peygamberlerin çıkmış olması da peygamberlik müessesinin 
inkar edilmesini gerektirirdi.
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3. Tebliğci Ahkaf suresinin 9. ayetine dayanarak Hz. Peygamber’in (asm) istikbali 
bilemeyeceğini iddia etmektedir. Ona göre Mehdilik istikbali ilgilendiren bir hadise 
olduğu için de konuyla ilgili hadisler bu ayetle çelişmektedir. Tebliğci bu konuda baş-
ka ayetleri de araştırabilirdi. Halbuki bu konuyla ilgili zikredeceğim ayetler bunun 
tam tersini söylemektedir. İşte Cin suresi 26 ve 27. ayetler:

َحًدا ى َغْيِبِه اأ
َ
ِهُر َعل

ْ
 ُيظ

َ
َغْيِب َفل

ْ
 َعاِلُم ال

ِفِه َرَصًدا
ْ
ُك ِمن َبْيِن َيَدْيِه َوِمْن َخل

ُ
ُه َيْسل ُسوٍل َفِإنَّ  َمِن اْرَتَضى ِمن رَّ

َّ
 ِإال

“Allah gaybı herkese bildirmez; ancak dilediği resul müstesna (mucize olarak ona 
bildirir.) Çünkü her peygamberin önünden ve ardından gözcüler salar.”

Ayetin tefsirlerine bakıldığında Peygamberimiz’e (asm) kıyametle ilgili bir soru 
üzerine bu ayetin indirildiği anlaşılmaktadır. Kurtubi’nin dikkat çektiği gibi peygam-
berler Allah tarafından mucizelerle teyit edilmiş elçilerdir. Gaybın onlara bildirilme-
si de mucize nevindendir. Allah izin verdiği ölçüde kendilerine bildirileni bilebilir ve 
ümmetlerine söyleyebilirler. Kurtubi’nin konuyla ilgili tefsirinde zikrettiklerinin bir 
kısmı şöyledir:

ثر به دون خلقه، كان فيه “
أ
ستا

ٱ
 قال العلماء رحمة هللا عليهم: لما تمّدح سبحانه بعلم الغيب وا

ودعهم ما شاء من غيبه
أ
رتضاه من الرسل، فا

ٱ
ستثنى َمن ا

ٱ
حٌد سواه، ثم ا

أ
نه ال يعلم الغيب ا

أ
 دليل على ا

.بطريق الوحي إليهم، وجعله معجزًة لهم وداللًة صادقًة على نبّوتهم

Yüce Allah’ın resullerine gaybı bildirmesi de vahiy suretiyle olmaktadır. Allah onla-
ra gaybı bildirmeyi mucize ve onların nübüvvetlerine sadık bir delil yapmıştır.”

 Nitekim Al-i İmran 49. ayette bunu apaçık destekleyen bir ayettir:

ْيِر“
َّ
َكَهْيَئِة الط يِن  ِ

ّ
َن الط ّمِ ُكم 

َ
ل ُق 

ُ
ْخل اأ ي  ّنِ

اأ ُكْم  ّبِ
رَّ ن  ّمِ َيٍة 

آ
ِبا ُتُكم 

ْ
َقْد ِجئ ي  ّنِ

اأ ِإْسَراِئيَل  َبِني  ى 
َ
ِإل  

ً
 َوَرُسوال

وَن
ُ
ُكل

أ
ُئُكم ِبَما َتا َنّبِ ِن الّلِ َواأ

ْ
َمْوَتى ِبِإذ

ْ
ـِي ال ْحيـ ْبَرَص َواأ

أ
ْكَمَه واال

أ
ْبِرُئ اال ِن الّلِ َواأ

ْ
ْيًرا ”ِبِإذ

َ
نُفُخ ِفيِه َفَيُكوُن ط

أ
 َفا

ْؤِمِنيَن ُكْم ِإن ُكنُتم مُّ
َّ
َيًة ل

آ
ِلَك ال

َ
ِخُروَن ِفي ُبُيوِتُكْم ِإنَّ ِفي ذ  َوَما َتدَّ

 Allah, onu İsrailoğullarına bir peygamber olarak gönderecek (ve o da onlara şöy-
le diyecek): ‘Şüphesiz ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben çamurdan kuş 
şeklinde bir şey yapar, ona üflerim. O da Allah’ın izniyle hemen kuş oluverir. Körü 
ve alacalıyı iyileştiririm ve Allah’ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyip ne 
biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer mü’minler iseniz bunda sizin için elbette bir 
ibret vardır.’”
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İşte Hz. İsa (as) Allah’ın resulüdür ve ona birçok mucizeler verilmiştir. Bu mucize-
lerden biri de evlerinde ne yiyip biriktirdiklerini ahaliye haber vermesidir. Al-i İmran 
suresinin 179. ayetinde Allah’ın seçtiği resuller dışında kimsenin gaybı bilmeyeceğine 
dikkat çekilir.

Ayetin tefsiriyle ilgili Kurtubi’nin tercih ettiği görüş şudur:

ويـله: وما كان هللا لـيطلعكم علـى ضمائر قلوب عبـاده، فتعرفوا الـمؤمن
أ
قوال فـي ذلك بتا

أ
ولـى اال

أ
 وا

حد، ساء يوم اأ
أ
 منهم من الـمنافق والكافر، ولكنه يـميز بـينهم بـالـمـحن واالبتلء كما ميز بـينهم بـالبا

نه
أ
شبه ذلك من صنوف الـمـحن، حتـى تعرفوا مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم. غير ا

أ
 وجهاد عدّوه، وما ا

 تعالـى ذكره يجتبـي من رسله من يشاء، فـيصطفـيه، فـيطلعه علـى بعض ما فـي ضمائر بعضهم بوحيه

 :ذلك إلـيه ورسالتهما

Kurtubi burada da Allah’ın resullerini seçeceğini ve insanların kalplerinde olan 
şeye de vahyi ile resullerini muttali kılacağını beyan etmektedir.

İşte bütün bunlar gösteriyor ki tebliğci tebliğini hazırlarken Kur’an-ı Kerim’i yete-
rince incelememiş, sadece kendi peşin hükmüne delil olması için bir ayeti zikretmiş-
tir. Nitekim Peygamberimiz’in (asm) İran ve İstanbul’un fethiyle ilgili gaybi haberleri 
vermesini bu neviden haberler olarak değerlendirmek mümkündür. 

4. Tebliğcinin 9. sayfada FETÖ’nün kesin inançlı taraftar topladığı tespitini yapma-
sına katılmamak mümkün değildir. FETÖ, Mehdilik anlayışını bir beyin yıkama aracı 
olarak kullanmıştır. Yine FETÖ elebaşısının karizması kendinden menkul şeklinde 
nitelendirilmesi de bir gerçeği yansıtmaktadır. Ancak tebliğcinin Gülen’in Mehdilik 
ile ilgili görüşlerini zikrettikten sonra “Batınî tevillerle benzeri bu tuhaf görüşlerin 
asıl kaynağının Said Nursi olduğunu” iddia etmesinin gerçekle bağdaşır tarafı yoktur 
ve zorlama bir ilişki kurma imajını oluşturmaktadır. Tebliğcinin alıntı yaptığı yerleri 
yorumlarken Bediüzzaman’ın “Nur’da ihlası bozmamak için uhrevi makamat dahi ve-
rilse, bırakmaya kendimi mecbur bilirim” demesinin “yarı muvafakat şeklinde cevap 
verdiğini” ve Mehdilik teklifinin açık ve kesin olarak reddedilmediğini bildirmektedir. 
(s. 12.) Tebliğcinin 11. sayfada Nursi’den alıntıladığı yerde “Bu hakikatten anlaşılı-
yor ki sonra gelecek o mübarek zat Risale-i Nur’u bir program olarak neşr ve tatbik 
edecek” ifadesi geçmektedir. Bu da açıkça Nursi’nin böyle bir iddiada bulunmadığını 
göstermektedir. 14. Şua’da tebliğcinin kasıtlı olarak göstermeye çalıştığı Mehdilik ile 
Bediüzzaman’ın hiçbir ilişkisi olmadığı Nursi’nin bizzat kendi dilinden aktarılır. Mah-
kemede savcının hazırladığı iddianamede “Nur şakirtlerinin bazıları ona bir Mehdilik 
de tevcih etmişlerdir” iddiasına karşı verdiği cevapta şöyle der: “İtiraznâmemde kat’î 
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hüccetlerle onun bu hatası reddedilmiş. Hem hiçbir vakit, değil böyle büyük makam-
ları belki küçük medih ve ve hüsn-ü zan ile nefs-i emmaresine bir benlik vermemek 
için reddettiği mahkemelerde de görülmüştür.”64 Müellifin açıkça reddettiği bir hu-
susta ona böyle bir ithamda bulunmak bir bilim insanın değerlendirmelerinde olma-
ması gereken bir husustur. 

Tebliğcinin FETÖ elebaşıyla Said Nursi’yi aynı kefeye koyması bu tebliğin ısmarla-
ma bir çalışma olduğunu göstermektedir. Son zamanlarda belirli çevreler tarafından 
dillendirilmeye başlayan ve hakikatle uzaktan yakından alakası olmayan değerlendir-
melere kuvvet vermek için hazırlandığı anlaşılmaktadır. 

Said Nursi ahir zamanla ilgili hadisleri değerlendirirken bir ölçü koymaktadır. O 
da şudur: “Bu dünya tecrübe meydanıdır, akla kapı açılır, fakat ihtiyarı elinden alın-
maz.”65 Bir başka yerde ise konuyu daha net ortaya koyar: “Din bir imtihandır, bir 
tecrübedir. Ervah-ı aliyeyi, ervah-ı safileden tefrik eder. Öyle ise ileride herkese göz 
ile görülecek vukuatı öyle bir tarzda bahsedecek ki; ne bütün bütün meçhul kalsın ne 
de bedihi olup, herkes ister istemez tasdike mecbur kalsın. Akla kapı açacak, ihtiyarı 
elinden almayacak. Zira eğer tamamen bedahet derecesinde bir alamet-i kıyamet gö-
rülse, herkes tasdike muztar olsa; o vakit kömür gibi bir istidat, elmas gibi bir istidat 
ile beraber kalır. Sırr-ı teklif ve netice-i imtihan zayi olur. İşte bunun gibi Mehdi ve 
Süfyan meselelerinde çok ihtilaf olmuş. Hem rivâyat dahi çok muhteliftir; birbirine zıt 
hükümler olmuş.”66

 Deccal ve Mehdi gibi geleceği haber verilen kişilerle ilgili hadislerin şahsa değil 
şahs-ı maneviye işaret ettiğini dile getiren Bediüzzaman onların sayılan özelliklerinin 
şahıslarında olmasının halkın onları tanımasına sebep olacağını, ama bunun insanın 
iradesini elinden alacak bir durum olduğunu, bu yüzden bu özellikleri şahs-ı manevi 
olarak düşünmek gerektiğini söyler. Bu yüzden Deccal ve Mehdi gibi şahısların çıktık-
ları zamanda çoğu kimse tarafından bilinmeyeceğini hatta başlangıçta kendilerinin 
de kim olduklarını bilmeyeceklerini ifade etmektedir.67 Hikmetin kıyamet gibi Dec-
cal ve Mehdinin kesin olarak ne zaman çıkacağının bilinmemesini istediğini de ilave 
eder. Tebliğci Bediüzzaman’ın hadisleri anlama ve yorumlama usullerini anlattığı 24. 
Söz’deki bu bölümleri okumuş olsaydı, hadislerdeki Mehdilik ile ilgili ifadelerin şahıs-
lardan çok şahs-ı maneviyi ifade ettiğini de görecekti. Nursi, bu görüşüyle şahısların 
Mehdi olmaya, kendilerini Mehdi ilan etmeye heveslenmemeleri gerektiği mesajını 

64 Bediüzzaman Said Nursi, Şualar (İstanbul: Çeltüt Matbaası, 1980), 349. 
65 Bediüzzaman Said Nursi, Sözler (İstanbul: Sözler Yayınevi, 1981), 319.
66 Nursi, Sözler, 316.
67 Nursi, Sözler, 318-319.
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da vermektedir. Ona göre Mehdi’nin zamanının tam olarak belli olmaması şu hikmete 
bağlıdır: “Çünki: Her zaman, her asır, kuvve-i maneviyenin takviyesine medar olacak 
ve yeisten kurtaracak Mehdi manasına muhtaçtır.”68 Nursi bu ifadeleriyle hadisler-
de zikredilen, ulema ve ümmetçe de kabul edilen Mehdi anlayışının tebliğcinin iddia 
ettiği gibi, tembelliği çağrıştıran tevekküle değil insanları manevi kuvvete ve onları 
yeisten kurtarmaya hizmet edeceğini bildirmektedir.

5. Tebliğci FETÖ ile Frankizm arasındaki benzerliğe dikkat çekmektedir. Bu doğru 
bir tespit olarak kabul edilebilir. Bu tespit aynı zamanda FETÖ’nün ilhamını ve ya-
pılanmasını bunlardan aldığını apaçık göstermesine rağmen tebliğcinin ısrarla Said 
Nursi’nin söylem ve eserlerinden mülhem olduğunu iddia etmesi bir tezattır. Tebliğci-
nin bu iddiasını ispat edecek, kötülüğün gücünü kullanmaya yönelik Risale-i Nur’dan 
tek bir cümle dahi getirebilmesi mümkün değildir. Bediüzzaman’ın Mehdilik ile ilgili 
naklettikleri hadislerde nakledilen hususlardır. FETÖ hadislerdeki Mehdilik inancını 
istismar etmiş, etrafındakilerin beynini yıkayarak kendisinin Mehdi ve hatta İsa oldu-
ğuna, Frankizm diye de isimlendiren Yahudi orijinli mesiyanik tarikatı gibi kötülüğün 
gücüne inandırmış, bunun için terör dahil her yolu denemiş, en son 15 Temmuz da 
darbe girişiminde bulunmuştur. Hayatını ümmetin imanını kurtarmaya adayan, vefat 
etmeden önce bile son ders olarak talebelerine müsbet hareket etmeyi tavsiye eden, 
asayişin bekçileri olduğunu “Hedefimiz, ölümün idam-ı ebedisinden iman-ı tahkiki 
ile biçareleri kurtarmak ve bu mübarek milleti de her nevi anarşilikten muhafaza 
etmektir”69 cümlesiyle dile getiren, asayiş bozucu hiçbir hareketi görülmeyen, onun 
eserlerinden istifa eden katilleri de hapishanede ıslah ederek bir tahta kurusunu bile 
öldürmekten çekinecek hale getiren Bediüzzaman’ın Frankizmi esas alan, kötülüğün 
gücüne inanan, dinin esaslarını değiştirip insanları kendi oluşturduğu sapık dine bağ-
layan FETÖ ile benzerliğinin olduğunu ileri sürmek tek kelimeyle akıl tutulmasıdır. 
Tebliğcinin Nursi, eserleri ve talebeleriyle ilgili hiçbir şey bilmediği, bilmediği bir 
konuda ahkam kesmeye çalıştığı, insanlığa hizmet eden Risale-i Nur talebelerini de 
sapık FETÖ gibi gösterip devletin nazarında suçlu duruma düşürmeye çalıştığı, bu-
nun da bir proje olduğu anlaşılmaktadır. Tebliğcinin bilgisi olmadığı konularda kalem 
oynatmada ve cerbeze yapmada bir hayli maharet sahibi olduğu da görülmektedir.

6. Tebliğci Risale-i Nur eserlerinde mürşitlik kavramına getirilen eleştirilerden ha-
bersiz olduğundan Risale-i Nur etrafında bir araya gelen Müslümanların diğer cemaat-
lerde olduğu gibi masum bir lider, imam, şeyh anlayışlarının olmadığını bilmemektedir.  

68 Nursi, Sözler, 318.
69 Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Lahikası (İstanbul, Sinan Matbaası, 1959), 27.
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Çünkü Nursi eserlerinde kendisini değil Kur’an’ın tefsiri olarak nitelendirdiği eserleri 
“mürşit” olarak kabul etmektedir.70 Zamanın cemaat zamanı olduğunu söyleyen Be-
diüzzaman “Bu zaman cemaat zamanıdır. Ehemmiyet ve kıymet, şahs-ı maneviye göre 
olur. Maddi ve ferdi ve fani şahsın mahiyeti nazara alınmamalı”71 demektedir.

Nursi “Baki hakikatlerin fani şahıslar üzerine bina edilemeyeceğini” şöyle dile ge-
tirmektedir: “Bâki bir hakikat, fâni şahsiyetler üstüne bina edilmez. Edilse, hakikate 
zulümdür. Her cihetle kemâlde ve devamda bulunan bir vazife, çürümeye ve çürü-
tülmeye mâruz ve müptelâ şahsiyetlerle bağlanmaz; bağlansa, vazifeye ehemmiyetli 
zarardır.”72

 Çünkü fani şahısların çürütülmesi durumunda İslam davasının, hakikatin zarar 
göreceği aşikardır. Zamanın ferd ve şahıs zamanı olmadığını, cemaat zamanı olduğu-
nu, işlerin meşveretle halledilmesi gerektiğini dile getiren Nursi’nin kendisiyle görüş-
mek isteyenlere bile eserleri okumalarını tavsiye ettiği Risale-i Nur’u okuyan herkes 
tarafından bilinmektedir. Hatta kendisinin bile bir tefsir olarak Risaleleri okumada 
okuyanlarla ders arkadaşı olduğunu da hatırlatmaktadır. Böyle bir zatın yazdığı eser-
lerden istifade eden insanların masum bir lidere sahip olduğunu iddia etmek keli-
menin tam anlamıyla bilgisizliktir ve aynı zamanda proje bir tebliğin çalakalem bir 
tarzda hazırlandığını göstermektedir. 

7. Tebliğci tebliğinin 20. sayfasında Said Nursi’nin Mehdi’nin ne zaman geleceğiyle 
ilgili tarih verdiğini iddia etmektedir. Hutbe-i Şamiye isimli eserde böyle bir mevzu 
geçmemektedir. Sikke-i Tasdik-i Gaybi isimli eserde zikrettiği hususun ise Mehdilik 
ve gavsiyetle hiçbir ilgisi yoktur. Zaten cümleleri okuyanlar şahıstan değil şahs-ı ma-
neviden bahsedildiğini göreceklerdir. Tebliğcinin bunu yazmasına rağmen Bediüzza-
man’ın şahsından bahsetmesi cümlelerin belirli bir maksat için kurulduğunu işaret 
etmektedir.

8. Son olarak şunu da söylememiz gerekir: Tebliğci tebliğinin sonunda Gülen ile 
Nursi’yi aynı kefeye koyarak milyonlara baliğ olan bir topluluğun bu Mehdilik inan-
cıyla kendi iradelerini sıfırladıklarını iddia etmektedir. Bu FETÖ için doğrudur. Çünkü 
onun kendi tabilerinden istediği tek şey mutlak itaattir ve emirlerin asla sorgulan-
mamasıdır. Ama aynı durumu Said Nursi için söylemek ise Nursi’nin eserlerini oku-
madan, anlamadan kendisine iftira atmak demektir. Nitekim Nursi Münazarat isimli 
eserinde şöyle demektedir: 

70 Bediüzzaman Said Nursi, Kastamonu Lahikası (İstanbul, Sinan Matbaası, 1960), 9.
71 Nursi, Kastamonu Lahikası, 6.
72 Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Lahikası (İstanbul, Söz Basım Yayın, 2012), 102.
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“Zira çok silik söz ticarette geziyor. Hatta benim sözümü de, ben söylediğim için 
hüsn-ü zan edip tamamını kabul etmeyiniz. Belki ben de müfsidim. Veya bilmediğim 
halde ifsad ediyorum. Öyleyse, her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz. 
İşte, size söylediğim sözler hayalin elinde kalsın, mihenge vurunuz. Eğer altın çıktıy-
sa kalbde saklayınız. Bakır çıktıysa, çok gıybeti üstüne ve bedduayı arkasına takınız, 
bana reddediniz, gönderiniz.”73

73 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri (İstanbul, Söz Basım Yayın, 2012), 459.
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“MESNEVÎ-İ NÛRİYE”NİN İLK TERCÜMESİ ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER

Şadi EREN1

Öz
Nur’un Arabî Mesnevi’si veya ilk tercümedeki ismiyle Mesnevî-i Nûriye 1920-1927 

arasında yazılan 13 ayrı dersten meydana gelmiştir. 
Mesnevi’yi2  ilk defa Arapça aslından Türkçeye Bediüzzaman Said Nursî’nin kar-

deşi Abdülmecid Nursî çevirmiştir. Abdülmecid Efendi’nin tercümesi akıcı bir tercü-
medir. Ancak Arabî aslıyla karşılaştırıldığı zaman asıl metnin üçte ikisinin tercümesi 
olduğu görülür. Geriye kalan üçte birlik kısımda gerçekten de çok önemli hakikatler 
yer almaktadır. Öte yandan tercüme edilen kısımda yer yer atlamalar, eksiklikler, az 
da olsa yanlış tercümeler bulunmaktadır. Böyle olunca Mesnevi’nin yeniden gözden 
geçirilmesi hatta yeni bir tercümesinin yapılması bir ihtiyaç olarak görülmektedir. Bu 
makalede bu ihtiyaca dikkat çekilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Nur’un Arabî Mesnevi’si, Mesnevî-i Nûriye, tercüme, Bediüzzaman Said Nursî, Ab-

dülmecid Nursî

SOME EVALUATIONS ON THE FIRST TRANSLATION OF “MESNEVI-I NURIYE” 
(AL-MATHNAWI AL-NURI)

Abstract
Nurun Arabi Mesnevisi (Mathnawi al-’Arabi al-Nuri), which is formerly named as 

Mesnevi-i Nuriye (Al-Mathnawi Al-Nuri) in the first translation is composed of 13 dif-
ferent lectures written between 1920-1927.

Mesnevi is translated from Arabic to Turkish for the first time by Bediüzzaman 
Said Nursî’s brother, Abdülmecid Nursî. Translation of Abdülmecid Effendi is a flu-
ent translation. However, when compared to Arabian origin, it is seen that two thirds 
of the original text is translated. There are very important truths in the remaining 
three-thirds. On the other hand, in the translated part, there are some skips, shortco-
mings, and mistranslations even if just a bit. As such, it is seen as a need to revise Mes-
nevi or even to create a new translation. In this study, we draw attention to this need.

Key Words
Mathnawi al-’Arabi al-Nuri, Al-Mathnawi Al-Nuri, translation, Bediüzzaman Said 

Nursî, Abdülmecid Nursî

1 Prof. Dr., Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü (sadieren@hotmail.com)
Gönderim Tarihi: 20.01.2019, Kabul Tarihi: 24.01.2019
2 Orijinal ismi Nur’un Arabî Mesnevi’si olan kitabın tercümesi Mesnevi-i Nuriye olarak isimlendirilmiştir. Bu 
makalede kısaca Mesnevi olarak kitaba atıf yapılacaktır.
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Giriş

Makalede aslı Arapça olan Mesnevi ile bunun ilk tercümesi maddeler halinde de-
ğerlendirilecektir: 

Eserin orijinal adı ُّوِري النُّ َعَرِبيُّ 
ْ
ال َمْثَنِويُّ 

ْ
ل
َ
 yani Nur’un Arabî Mesnevi’si’dir, Mesnevî-i ا

Nûriye değil. Bildiğimiz ve sorduğumuz kadarıyla “Nuriye” denilerek müennes yapıl-
ması uygun değildir.

Eserde yer alan risale isimleri genelde eksik yansıtılmış. Şöyle ki: 

• Tevhid güneşinden bazı lem’alar (Lem’alar)
• Hz. Peygamber’in (asm) marifet denizinden bazı sızıntılar (Reşhalar)
• Kur’an cennetlerinin meyvelerinden bir meyvenin çekirdeklerinden bir hab-

be (Habbe)
• Kur’an bahçelerinden bir çiçek (Zehre)
• Kur’an nurlarından bir parıltı (Şu’le)
• Marifetullah nurundan bir nokta (Nokta)

Değerlendirme: Altı çizili kısımlar tercümede yer almamış. Hâlbuki risale isimleri 
bunlarla tamam oluyor, yoksa muallakta kalıyor.

Ayrıca Zehre ve Habab’ın Zühre ve Hubab olması gibi bazı risale isimleri de yanlış 
aktarılmış.

Not: Risaleler farklı yayınevlerinde farklı sayfa numarasıyla basıldığından bu ça-
lışmada sayfa numarası yerine üst başlıkta risale ismi verilerek değerlendirmeler ya-
pılacaktır. Sadece Risale-i Nur Enstitüsü’nün sitesinde yer alan sayfa numaralarına 
dipnot ile atıf yapılacaktır.

1. Lem’alar

Abdülmecid Efendi, “serbest tercüme” denilebilecek bir tercüme yapmış, metne 
tam da sadık kalmamıştır. Yer yer ilaveler de yapmıştır. Mesela şu cümle asıl metinde 
yer almaz:

“Demek daire-i esbab, hükûmetin kalem dairesi hükmündedir ki, yukarıdan gelen 
emirlerin tebligatı o daireden yapılıyor.”

1. 1. Dördüncü Lem’a

“Evet bir saksıdaki toprak, cihazları ve şekilleri ve sair sıfatları muhalif olan her-
hangi bir nebatın tohumunu yeşillendirmeye kabiliyeti vardır. Binaenaleyh ikinci yola 
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zehab edenlerce o küçük saksı içerisinde sayısız gizli makine ve fabrikaların vücudu 
lâzım gelir ki, hurafeciler dahi bundan utanıyorlar.”

Burada görüldüğü gibi Abdülmecid Efendi bazen de çok muhtasar gitmiştir. Bu 
kısmın Arapçasının tercümesi şöyledir:

“Şimdi bir saksı miktarı toprak farzet. Sonra da her tohum ve çekirdeğin sırayla bu 
toprağa girdiğini düşün. Sonra o saksıyı boşalt, başka bir toprakla doldur. Dünyadaki 
bütün toprakları ölçecek bir şekilde böyle yap. Neticenin aynı olduğunu göreceksin. 
Aslında müşahede ettiklerin sana yeter. Çünkü yeryüzünde dolaştığın her yerde top-
rağın ekser eczasının ekser bitkilere menşe olduğunu görmektesin. Hâlbuki çiçekli 
ve meyveli her bir bitkinin teşekkülü, diğerlerin-den farklıdır. Onlardan her birinin 
intizam, ölçü ve özellikleri itibarıyla kendine has ve özel bir tarzı vardır. Bu ise özel 
cihazlar, has bir makine ve ona mahsus bir matbaa gerektirir. Hatta tohum ve çekir-
deklerin her birinin, bitki ve ağacın tamamını vücuda getirecek cihazların tamamını 
içinde bulundurması gerekir. Hâlbuki tohumlar ve çekirdekler madde itibarıyla ba-
sittir ve birbirine benzemektedir. Bu durumda tabiatın her bir şeyde onu meydana 
getirecek bütün cihazları, manevi makineleri ve sebeplerini manen hazır bulundur-
ması lâzımdır. Bu ise sofestainin bile kaçtığı bir safsatadır, uydurma şeyler naklederek 
insanları güldüren birinin bile utanacağı bir hurafedir.”

1. 2. Sekizinci Lem’a

“Gıda olarak mahlukata, bilhassa hayvanata taksim edilen rızıklara dikkat lâzımdır 
ki, bu rızık vakt-i muayyeninde yetişir, vakt-i ihtiyaçta sevkedilir. Ve derece-i ihtiyaç 
nisbetinde yapılan sevkiyatta büyük bir intizam vardır. İşte, bu umumî rızık hakkında 
görünen geniş ve muntazam rahmet ve inayetler, ancak her şeyin mürebbisi ve her 
şeyin müdebbiri ve her şey yed-i teshirinde bulunan bir zâtın hâtem-i hassı olabilir.”

Burası da hayli muhtasar. Bu kısmın tercümesi şöyledir:

“Bak! Rızka muhtaç mevcûdatın her birine uygun bir tarz ile rızıklarının dağıtıldığı 
görülüyor.

- Bu umumî rızık, kendini onlara tanıttırmayı ve sevdirmeyi tazammun eden gözle 
görülen geniş bir rahmet içinde…

- Bu geniş rahmet, taltif ve ikramı tazammun eden tam bir inayet içinde…

- Bu meşhud inayet, kast ve şuuru tazammun eden umumi bir hikmet içinde…

- Bu meşhud hikmet, meşhud bir intizam içinde…

- Bu intizam, meşhud bir musahhariyet içinde…
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- Bu musahhariyet kâinatın eczası arasında tecavüb ile görülen bir teanuk ve tea-
vün ile görülen bir tesanüd zımnında…

İşte bu hâl, her şeyin Rabbine, her şeyin Mürebbisine, her şeyin Müdebbirine has 
bir hatem ve öyle bir zâta mahsus bir sikkedir ki:

ْمِر۪هۜ
َ
َراٍت ِبا ُجوَم ُمَسخَّ َقَمَر َوالنُّ

ْ
ْمَس َوال -Güneş, Ay ve yıldızlar Onun emrine musahhar‘ َوالشَّ

dır.’ (A’raf, 7/54)

َقُه
َ
ْحَسَن ُكلَّ َشْىٍء َخل

َ
ى ا

آ
۪ذ

َّ
ل
َ
Yarattığı her şeyi güzel kılmıştır.’ (Secde, 32/7)‘ ا

ُه ُكْن َفَيُكوُن
َ
ْن َيُقوَل ل  اأ

ً
َراَد َشْيئ ا اأ

َ
 ’.Bir şeyin olmasını murat ettiğinde ‘ol’ der ve olur‘ ِإذ

(Yasin, 36/82)”

1. 3. On İkinci Lem’a

“Kezalik mevcudat, vücuduyla “Vâcib-ül Vücud’un vücub-u vücuduna ve ölüm ve 
zevaliyle, teceddüdî bir teselsül ile yerlerine gelen emsali, Sâni’in ezelî ve ebedî vâhi-
diyetine şehadet ediyorlar.”

Bu kısmın tercümesi şöyledir:

“Aynen öyle de, şu mevcûdat, vücudlarıyla Vacibü’l-Vücudun vücuduna şehâdet 
ederler ve sebepleriyle beraber zeval bulup onların yerine emsallerinin gelmesiyle de 
O’nun ezeliyetine, sermediyetine ve vahidiyetine şahit olurlar.”

1. 4. On Dördüncü Lem’a

“Binaenaleyh bir kasrın ve bir sarayın nukuş ve tezyinatındaki mükemmeliyet, 
sâni’ ve mühendisin yaptıkları o nakışlar üstünde ve tezyinat altında görünen ef’alin 
mükemmeliyetine delalet eder.

Ef’alin mükemmeliyeti dahi, o Sâniin taktığı isim ve lâkabların mükemmeliyetini 
gösterir. Esmanın mükemmeliyeti, sıfâtın mükemmeliyetine delalet eder. Sıfâtın mü-
kemmeliyeti, şuunatın mükemmeliyetini tasrih eder. Şuunatın mükemmeliyeti dahi o 
nakkaşın mükemmeliyet-i zâtına delalet eder.

Kezalik kâinatta görünen âsârın kemali, hadsî bir müşahede ile ef’alin mükemme-
liyetine, ef’alin kemali de fâilin kemal-i esmasına, esmanın kemali sıfâtın kemaline, 
sıfâtın kemali şuunat-ı zâtiyenin kemaline, şuunatın kemali Zât-ı Zülcelal’in kemaline 
delalet eder.”

Burası çok kısa geçilmiş, nice ince manalar yok olmuş. Bu kısmın tercümesi  
şöyledir:
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“Nasıl ki kusursuz bir sarayın tezyinatındaki nakışların mükemmelliği, sarayın us-
tası ve mühendisi olan zâtın o nakışlar altında saklanan ve o tezyinat altında hareket 
eden fiillerindeki mükemmelliği gösterir.

Bu fiillerin mükemmelliği, bu failin isimlerinin mükemmelliğini sana tasrih eder. 
Yani, ‘o fail zât mahir bir san’atkârdır, bilge bir mühendistir, hikmetli bir nakkaştır…’ 
Ve hakeza…

İsimlerinin mükemmelliği, müsemmanın sıfatlarının mükemmelliğini bildirir. Yani 
‘o zât ilim ve hikmet sahibidir, san’at ve hendese erbabıdır.’

Onun sıfatlarının mükemmelliği, zâtının şuûnatının mükemmelliğine şehâdet 
eder. Yani, ‘o zâtın üstün bir kâbiliyeti ve iyi bir istidadı vardır.’

Şuûnatının mükemmelliği, kendisine layık ve makamına uygun bir şekilde bu nak-
kaş zâtın mükemmelliğini ortaya koyar.

Aynen öyle de, şu kâinatta görülen kusursuz, gediksiz şu eserlerin mükemmelliği, 
–hadsî bir müşahede ile– bu eserlerin arkasında saklı fiillerin mükemmelliğine şehâ-
det eder.

Görünür gibi olan bu fiillerin mükemmelliği bilbedahe bu fâilin isimlerinin kemâ-
line şahitlik eder.

Bu isimlerin kemâli bizzarure sıfatların kemâline şahit olur. Çünkü isimler, sıfatla-
rın nisbetlerinden meydana gelmektedir.

Sıfatların kemâli, yakînî bir şekilde kudsî sıfatların esası olan zâtî şuûnatın kemâ-
lini izhar eder.

Şuûnatın kemâli hakka’l- yakîn olarak şanına yaraşır bir şekilde zâtın kemâline 
şahit olur. Hatta kâinatta ne kadar kemâl ve cemâl varsa, Onun kemâline ve cemâline 
nisbetle, feyz olarak verilmiş zayıf bir gölgedir. 

ُه
ُ
ُه َو َجلَّ َجَمال

ُ
”.Onun kemâli azı�zdir ve cemâli haşmetlidir َعزَّ َكَمال

2. Reşhalar

Reşhalar’daki Tenbih’in sonunda şu Arabî ibare tercüme edilmemiş: 

 فنذكر من بحر معرفته رشحات :“

‘İşte, O’nun marifet denizinden bazı reşhaları zikrediyoruz:’
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Bu türden hayli atlamalar var. Bunlar irtibat kurmayı zorlaştırıyor. Mesela burada-
ki Arabî cümlenin tercümede yer alması, risalenin ismini daha iyi anlamamızı sağla-
yacaktır.”

2. 1. Birinci Reşha

“Hazret-i Muhammed (asm) öyle bir zâttır ki, azamet-i maneviyesinden dolayı 
sath-ı arz, o zâtın Mescid-i Aksa’sıdır.” 

Buradaki “Aksa” kelimesi orijinalinde yok, zaten “Aksa” denilmesinin bir manası 
da yok. Bu bilinmediğinden Risale mütalaalarında buradaki “Aksa” için nice tekellüflü 
teviller yapılmaktadır.

2. 2. Sekizinci Reşha

“Acaba bu zamanın yüzlerce feylesofları, o zamanda o vahşet-âbâd cezireye gidip, 
pek uzun zamanlarda o vahşileri ıslah için çalışsalar, o zât-ı mürşidin bir senede mu-
vaffak olduğu kadar, onlar elli senede muvaffak olabilirler mi?”

Bu kısmın tercümesi şöyledir:

“Filozoflarından yüz tane alsınlar, oraya gitsinler, yüz yıl çalışsınlar. Acaba seyyi-
dimiz olan O zâtın o zamana nisbeten bir senede yaptığının yüzde birini, bu zamanda 
yüz senede yapabilirler mi?”

2. 3. Dokuzuncu Reşha

“Evet hak hileye muhtaç değil, hakkı söylemekte hile ve iğfal ihtimali yoktur. Ha-
kikatı gören bir nazar halkı iğfal etmez, hilaf-ı hakikat söylemez, hayal ile hakikatı 
temyiz eder; aralarında iltibas olamaz.”

Orijinal metinde iki vurgu var: Aldanmaz ve aldatmaz! Tercümede bunu net göre-
miyoruz. Doğrusu şöyle olacak:

“Evet, hak başkalarını aldatmaya tenezzül etmez, hakîkat nazarı ise aldanmaktan 
yücedir.

Evet, O’nun hak mesleği tedlisten müstağnidir. O’nun hakîkat-bîn nazarı kendisine 
hayalin hakîkat sûretinde görülmesinden münezzehtir.”

2. 4. On Birinci Reşha

“Feya acaba! Ekser nâs neden böyle hak şeylerden göz yumuyorlar, hakikatlerden 
kulak tıkıyorlar?”

Çok kısa geçilmiş. Doğrusu:
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“Ondan gaflette olanlar ne kadar acınacak haldedir! Onun yolundan sapanlar ne 
büyük bir hüsrandadır! Ekser insanlar ne hayret verici bir eblehlik içindedir! Nasıl 
da bu hakkı görmezden geldiler, bu hakîkat karşısında sağır kesildiler! Böyle biri için 
ruhlar feda edilse, dünya ve içindekiler terk edilip kendisine koşulsa yeri iken, O’nun 
acîb işlerine ihtimam göstermiyorlar!”

2. 5. On İkinci Reşha

“Bu hakikatı gözün ile gördükten sonra, rububiyet ve ubudiyet dairelerinin reisleri 
arasında en büyük bir münasebetin bulunmamasına aklınca imkân var mıdır?”

“Rububiyet ve ubudiyet dairelerinin reisleri” ifadesi yanlış anlaşılmaya müsait. 
Doğrusu:

“Gözün bu hakîkati müşahede ettiğinde, ubudiyet dairesinin reisiyle, rububiyet 
dairesinin sahibi arasındaki en büyük bir münasebeti, aklının inkâr etmesi hiç müm-
kün müdür?”

3. Lâsiyyemalar

3. 1. “Binaenaleyh her şeyin suret-i maddiyesinde kudret-i Rabbanî ustadır, kader 
mühendistir.”

Kaderi mühendis yapmanın hatalı olduğu gayet açıktır. Doğrusu:

“Sanki birinci sûrette kudret, usta; kader hendese gibidir.”

3. 2. “Arkadaş! Uluhiyet, risalet, âhiret, kâinat arasında hakikatta telazum vardır. 
Yani, bunlardan birisinin vücud ve sübutu, ötekisinin de vücud ve sübutunu istilzam 
eder. Birisine iman, ötekisine de imanı îcabettirir.”

Orijinalinde nazara verilen iman-ı billah ile peygambere iman; kâinatın tasdikiyle 
ahirete iman. Yani Allah varsa peygamber gönderecektir. Bu âlem varsa ahiret de ola-
caktır.

3. 3. “Arkadaş! Bu sıfatları haiz, bu vazifeleri en mükemmel görebilecek Hazret-i 
Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’dan başka âlemde bir şahıs yoktur. En câmi’, en 
kâmil, en fâzıl o zâttır. Tam tamına teşhir, tebliğ, tarif, tavsif, izhar, ilân eden o zâttır.”

Orijinal metinde diğer resule atıf var. İlgili kısmın tercümesi şöyle:

“O,
- bu hakîkatleri izhar eden,
- tebliğ eden,
- tarif eden,
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- teşhir eden,
- dellallık yapan,
- abid olan,
- i’lan eden,
- irşad eden,
- şahit olan,
- şahit tutan,
- şahit olunan,
- sevilen,
- seven,
- yol gösteren,
- hidayet üzere olan
- ve hidayete vesile olan resullerin sultanıdır.”

3. 4. “Zira va’din hilafını yapmak, cehlin veya aczin alâmetidir. Bu ise Kadîr-i Mut-
lak, Hakîm-i Mutlak olan zâta muhaldir.”

Çünkü hulfu’l- vaad ya cehlin, ya da aczin neticesidir! Öyleyse Alîm-i mutlak ve 
Kadîr-i mutlak hakkında hulfu’l vaad muhâldir.

Asıl metinde cehle mukabil Alîm-i mutlak, acze mukabil ise Kadîr-i mutlak getiril-
mişken, ilk tercümede hem tertip atlanarak önce Kadîr-i mutlak ismi yer almış, Alîm-i 
mutlak yerine ise Hakîm-i mutlak ismi kullanılmıştır.

4. Katre

İlk tercümede 55 lisan net değil, hâlbuki asıl metinde gayet net olarak 55 lisan gö-
rülüyor. Ayrıca çok atlamalar var. Mesela nazar ile ilgili bir kısım tercüme edilmemiş.

4. 1. Tenbih

Bil ki: Şu âlî matlaba getirilen bürhanlar, merkezi çevreleyen daire gibidir. O da-
irenin çevresindeki her bir nokta, kendine has rengiyle merkeze bakan bir menfeze 
benzer. Noktalar arasında hususî fertlerin zaafını ortadan kaldıran bir tesanüd var-
dır. Bürhanların tamamından İslâm nuruna, sonra nübüvvet tavrına teslime, sonra da 
matlubun kayyumu olan iman nuruna vardıran sadık bir hads meydana gelir.

Bürhanlar, ancak ve ancak şu hadsin tereşşuhuna birer menbadır. O bürhanlardan 
bazısının zaafı, tesanüt sırrıyla zeval bulur. Zeval bulmadığı farzolunsa bile o ferd yine 
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de bürhanın bir cüz’ü olmaktan ve itibar edilmekten düşmez, ancak müstakillikten ve 
bürhan olmaktan düşer.

O ferdin bürhan olmaktan ibtali farz edilse bile, o dairenin tamamı iptal edilmez, 
olsa olsa daire küçülür.

O dairenin ibtali farz edilse bile, o hads-i sadık zeval bulmaz. Zeval bulduğu farzo-
lunsa yine bir beis yoktur. Çünkü İslâm nuru kaimdir.

Üstelik nübüvvetin tavrına teslim, sarsılmaz bir hâldedir. Ayrıca, mevhub olan 
iman nuru sapasağlam ayaktadır.

O hâlde zihnin cüz’iyeti sebebiyle, bürhanların tamamına terettüp eden matlubu 
aynı kuvvet ve açıklıkta her bir bürhandan ayrı ayrı beklemek, nefsin bir hastalığıdır. 
Bu beklenti o nefsin hastalığını daha da artırır, ona red ve inkâr melekesi telkininde 
bulunur.

Allah’ım, böyle bir hâlden bizi muhafaza eyle!

Hâlbuki bir bürhanla önce matluba bakılır, sonra mecmuun hülasası onunla teşer-
rüp edilir, böylece onunla ilgili vehimler ortadan kalkar.

Bil ki: Bürhanların bir kısmı su gibidir, bir kısmı hava gibidir, bir kısmı da ziya 
gibidir. O bürhanlara lütufla, yumuşaklık içinde, geniş bir nazarla yönelmek gerekir. 
Yoksa hırsla, derinlemesine ve taharri parmaklarıyla yoklayarak müteveccih olunsa 
akar, zeval bulur ve gizlenir.

Sonra bil ki: Dalları, budakları ve meyveleri olan bir ağacın hayatına, tadına ve 
kuvvet derecesine nazar etmek iki şekilde olur:

Birisi, asıl ve kök tarafından bakmak. Bu nazar kolay, basit, istikametli ve sağlam-
dır.

İkincisi ise meyveler ve dallar tarafından bakmak. Birinci nazar olmaksızın sadece 
bu taraftan bakmak, sakîm bir bakıştır, dalâletlere yol açar.

Bunun gibi, İslâm ağacının kökleri semada, dalları ise kesretin âfâkında intişar et-
miştir. O İslâm ağacını tanımak için iki bakış ve dairesine girmek için iki yol vardır:

Birinci nazar: Kök canibinden bakmaktır.

Bu bakışa muvaffak olan kişi köke baktığında, sâfî menbaı vahy-i mahz olan büyük 
bir havuz görür. Havuz, kendisine âfâkî ve enfüsî ayetlerin varidatıyla gittikçe büyü-
mektedir. Meyvelerin hayatlanması ve gıdalanması, bu ayetlerin kendisinde imtizaç 
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ettiği havuzdandır. Öyle ki bir tek meyvenin hayatını isbat etmek, diğer kardeşlerinin 
isbatına kâfidir. Hatta bir meyvenin hayatını isbat, aynı şekilde ağacının hayatına da 
delâlet eder. Meyvenin hayatını isbat etmek, sadece o meyvenin ağaçla ittisalini gör-
mekle hâsıl olacak kadar kolay ve sür’atlidir. Onda hayat olduğunun ibtali ve zevali ise, 
zordur ve uzun zaman alır.

O meyvenin ağaca bağlılığı devam ettiği sürece böyle bir şey mümkün olmaz ve o 
ağacı kökten söküp atmadıkça o meyveye hayat veren menbaı kurutmaya kimsenin 
gücü yetmez.

Bu nazar –velev kuru ve cansız bir meyveye rastlasa bile– onun dıştan oraya geldi-
ğine hükmeder, ölümünü haricî sebeplere havale eder.

İşte bu nazar, imanî ve İslâmîdir, istikametli ve kolay olup nübüvvet tavrına boyun 
eğmiştir.

Allah’ım, bize bu nazarı lutfet ve onun üzerinde sabit kıl.

İkinci nazar: Sakîm bir bakış olup her türlü dalâletin menşei ve her çeşit ızdırap-
ların madenidir. Bu, tenkitçi bir bakışla meyveler canibinden bakmaktır. Bu bakışta 
ağaçla meyveler arasındaki bağın olmaması sebebiyle, her bir meyvenin canlılığını 
ve tadını isbat etmeye ihtiyaç vardır. Hâlbuki bir tek meyvenin hayatının ve kendisine 
gıda maddelerinin ulaştığının isbatı bile çok zor olup, aslın tamamının ihtiyaç duydu-
ğu şeye muhtaç olur.

Öte yandan bu meyvenin zevali ve butlanı en edna bir şeyle meydana gelecek şe-
kilde sür’atlidir. Kişi bu bakışla meyveler arasında ölü ve kuru birine rast gelse, bunu 
ağacın kökünün ölümüne havale eder.

Allah böyle bir bakıştan bizi korusun!

Lâkin bu bakış birinci bakışa tabi olduğunda güzeldir, nefsin itminanına sebep 
olur.

4. 2. “Dördüncü Hastalık: ‘Sû-i zan’dır.

Evet insan hüsn-ü zanna memurdur. İnsan, herkesi kendisinden üstün bilmelidir. 
Kendisinde bulunan sû-i ahlâkı, sû-i zan saikasıyla başkalara teşmil etmesin. Ve baş-
kaların bazı harekâtını, hikmetini bilmediğinden, takbih etmesin. Binaenaleyh eslaf-ı 
izamın hikmetini bilmediğimiz bazı hallerini beğenmemek, sû-i zandır. Sû-i zan ise, 
maddî ve manevî içtimaiyatı zedeler.”

72

“Mesnevî-i Nûriye”nin İlk Tercümesi Üzerine Bazı Değerlendirmeler / Şadi EREN



Doğrusu:

“Keza hastalıklarından biri de su-i zandır. ‘Aç kimse, herkesi aç tevehhüm eder’ 

hükmüyle sendeki hastalık ve riya sebebiyle o eslaf-ı izama su-i zanda bulundun. Ama 

gördün ki gözünü yummakla ancak kendine gece yapmışsın.”

Tercümede “İnsan, herkesi kendisinden üstün bilmelidir” gibi sıkıntılı ifadeler de 

var. Ayrıca görüldüğü üzere metinle pek alakası yok.

4. 3. “Dördüncü Hakikat: Ey nefis! Kâinatın uzak çöllerine gidip Sâni’in isbatına 

deliller toplamaya ihtiyaç yoktur. Bir kulübecik hükmünde bulunan içerisinde otur-

duğun cisim kafesine bak!”

Asıl metinde bu ibareler yok. 

5. Katre’nin Zeyli

5. 1. Remz

“Yalnız musallînin Kâ’be’ye olan şu hayalî nazarı, kasdî değil tebaî bir şuurdan iba-

ret bulunmalıdır.”

Devamında şu önemli kısım tercümede yok:

“Vaktin evvelinde müttakilerin o büyük cemaati toplanır. Beş vakit namaz, söz ve 

hareketlerde ittifak hâlinde olduğu için, farklı yerlerde farklı namazların kılınması, 

namaz kılanın bu hayalî zevkini ihlal etmez.

Ka’beyi nazara alan musalli, bakarken ne Ka’beyi kendine çeksin ne de kendi oraya 

gitsin. Kendisi, kendi mahallinde, Ka’be de kendi yerinde kalsın, ta ki aradaki saflar, 

ortaya çıksın. Böyle bir bakış için, tebei bir şuur kâfidir, kasden meşgul olmasın.

Kim bilir, hiçbir şeyi ihmal etmeyen kader, bu mübarek-muntazam safların şekille-

rini, âlemdeki her şeyi daima muhafaza şe’ninden olan misal âleminin sahifeleri üze-

rinde satırlar hâlinde yazmaktadır.”

5. 2. “Arkadaş! Küfür yolunda yürümek, buzlar üzerinde yürümekten daha zah-

metli ve daha tehlikelidir. İman yolu ise, suda, havada, ziyada yürümek ve yüzmek gibi 

pek kolay ve zahmetsizdir.”

Asıl metinde durum daha net ve vurgulu:

73

Köprü • Sayı: 142 • Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2019 • ISSN: 1300-7785 • ss. 63-97



“Bil ki: Kasden ve bizzât ona yönelen biri için küfür yolunda gitmek –mukabil 
taraftan gelen bir kuvve-i dafia ile beraber– buz içinde, toprak altında, hatta demir 
içinde gitmek gibi müşkildir, zordur. Ancak bu zorluk, tebeî nazarın altında gizlenir, 
farkedilmez. 

İman yolunda gitmek ise –tevfike mazhar biri için– mukabil taraftan gelen bir kuv-
ve-i cazibe ile beraber su içinde, hatta hava ve ziya içinde yürümek gibi sühûletlidir, 
kolaydır.”

5. 3. “Deve kuşu gibi, tam manasıyla ne kuş olur ve ne de deve olur. Ortada kalarak 
her iki tarafın zahmetinden kurtulur.”

Doğrusu: 

“Bu hâliyle o, kendisine ‘uç’ denildiğinde ‘ben deveyim’, ‘yük taşı’ denildiğinde ise 
‘ben kuşum’ diye cevap veren devekuşuna benzer. İşte bu şeytanî desise, mutlak kâ-
fire ve hâlis mü’mine nisbetle, kâfiri ve fasıkı dünya hayatında zahiren daha mes’ud 
kılmıştır.”

 

6. Hubab

6. 1. “İ’lem eyyühel-aziz! Cenab-ı Hak, insanı pek acib bir terkibde halketmiştir. 
Kesret içinde vahdeti, terkib içinde besateti, cemaat içinde ferdiyeti vardır. İhtiva et-
tiği âza, havass ve letaifin her birisi için müstakil lezzetler, elemler olduğu gibi; arala-
rında görülen sür’at-i teavün ve imdaddan anlaşıldığı üzere, her birisi arkadaşlarının 
lezzet, elem ve teessüratından da hisse alıyorlar. Bu hilkat sayesinde, insan eğer ubu-
diyet yoluna giderse; bütün lezzet, nimet, kemalât nevilerinin bir kısımlarına mazhar 
olmaya şâyandır. Ve keza eğer enaniyet yolunu takib ederse, çeşit çeşit elem ve azab-
lara da mahal olmaya müstehaktır.”

Son kısım eksik. Devamı şöyle:

“Nitekim diş ağrısının elemi, kulak ağrısının eleminden farklı olduğu gibi, gözün 
aldığı lezzet, dilin aldığı lezzetten farklıdır. Dokunmak, hayal, akıl, kalb ve diğerleri de 
böyledir.”

6. 2. “İ’lem eyyühel-aziz! Kâfirlerin medeniyeti ile mü’minlerin medeniyeti arasın-
daki fark:”

Devamında şu kısım atlanmış:

“Eğer istersen hayalinle Nurşin karyesindeki Seyda’nın (kuddise sirruh) meclisine 
git. Onun kudsî sohbetiyle ortaya çıkan İslâm medeniyetine bak. Orada fukara elbisesi 
içinde melikler, insan elbiseleri içinde melekler göreceksin.
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Sonra Parise git ve en büyüklerin localarına gir. Orada insan kıyafetinde akrepler, 
adam sûretinde ifritler göreceksin.”

6. 3. “Beşincisi: Büyük bir sefine ile gayet küçük bir sefineyi sevk ve tahrik husu-
sunda fark yoktur. –Kaptan; ister bir çocuk olsun, ister büyük olsun– çünki intizam 
vardır.”

Doğrusu: 

“Hem mesela intizam sırrıyla, küçük bir çocuk elindeki oyuncak gemiyi kolayca ha-
reket ettirmesi veya saatini çalıştırması misali, en büyük bir gemiyi de idare edebilir 
ve hareket ettire-bilir.”

6. 4. “İ’lem eyyühe’s-Said! Nedir bu gurur ve nedir bu gaflet? Nedir bu haşmet, ne-
dir bu istiğna, nedir bu azamet? Elindeki ihtiyar bir kıl kadardır ve iktidarın bir zerre 
kadardır. Ve hayatın söndü, ancak bir şu’le kaldı. Ömrün geçti, şuurun söndü, bir lem’a 
kaldı. Şöhretin gitti, ancak bir an kaldı...

Zamanın geçti kabirden başka mekânın var mı? Bîçare! Aczine ve fakrına bir had 
var mı? Emellerin nihayetsizdir, ecelin yakındır. Evet böyle acz ve fakrınla iktidar ve 
ihtiyardan hâlî bir insanın ne olacak hali? Hazain-i rahmet sahibi Hâlık-ı Rahmanü’r 
Rahîm’e, böyle bir acz ile itimad etmek lâzımdır. Odur herkese nokta-i istinad. Odur 
her zaîfe cihet-i istimdad...”

Bu kısım gayet akıcı. Ama asla sadık değil! Doğrusu:

“Bil ey şaki Said! 

Nedir bu gurur, nedir bu gaflet, nedir bu istiğna! Görmüyor musun, ihtiyarın ancak 
bir kıl kadardır. İktidarın bir zerre gibidir. Hayattan nasibin ancak çabuk sönecek bir 
şu’ledir. Ömrün hemen bitecek bir dakikadır. Şuurun, zail bir lem’adır. Zamanın akıp 
giden bir ândır. Mekânın ancak bir kabir kadardır. 

Öte yandan aczin hadsiz, ihtiyaçların nihayetsizdir. Fakrın sonsuz, emellerin hu-
dutsuzdur ve hakeza... Bu derece aciz, bu derece muhtaç olan biri, kendi elindekine 
dayanıp nefsine mi itimat eder, yoksa Rahman-ı Rahîme tevekkül mü eder?

Evet, O öyle bir rahmet sahibidir ki:

- O’nun rahmet hazinelerinden ve nimet sandıklarından bir kısmı şu nurlarla dolu 
güneşler, şu meyvelerle dolu ağaçlardır.

- Onun feyz havuzunun oluklarından ve rahmet selinin yataklarından bir kısmı, su 
ve ziyadır.”
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7. Zeylü’l Hubab

7. 1. “Öyle bir Allah’a hamd, medh ü senalar ederiz ki, şu âlem-i kebir onun icadı-
dır. Ve insan denilen şu küçük âlem de onun ibdaıdır.”

İcad ve ibda’ın yerleri değişecek:

“O öyle bir Hallâk’tır ki:

- Şu büyük âlem O’nun ibdaı, bu küçük âlem, yani insan ise icadıdır.”

7. 2. “Gözleri küsuf tutmuş bazı adamlar, gözleri önünde vukua gelen gayr-ı mah-
dud hususî haşr ü neşirleri kör gözleriyle gördükleri halde, kıyamet-i kübrayı ve 
haşr-i umumiyeyi nasıl istiğrab ediyorlar? Acaba çiçek açıp, semere veren ağaçlarda 
her sene icad edilen meyvelerin haşr ü neşirlerini gördükten sonra haşr-i umumî-
yi istib’ad eden sıkılmaz mı? Eğer onlar şuhudî bir yakîn ile haşr-i umumîyi görmek 
isterlerse –akıllarını da beraber bulundurmak şartıyla– yaz mevsiminde küre-i arz 
bahçesine girsinler. Acaba ağaç dallarından sallanan o tatlı, ballı, nazif, latif kudret 
mu’cizeleri o mahlukat-ı latife, evvelkisinin yani ölüp giden semeratın aynı veya misli 
değil midir?

Eğer insanlarda olduğu gibi o meyvelerde de vahdet-i ruhiye olmuş olsa idi, geç-
miş ve gelen yeni meyveler birbirinin aynı olmaz mıydı? Fakat ruhları olmadığı için 
aralarında ayniyete yakın öyle bir misliyet vardır ki ne aynıdır ve ne de gayr keyfiyeti 
gösterir. Acaba semerattaki bu vaziyeti gören haşri istib’ad edebilir mi?

Ve keza manevî asansörler ile lâzım olan erzak ve gıdalarını ağacın yüksek dalları-
na çıkartmakla, tebessümleriyle arz-ı dîdar eden dut ve kayısı gibi meyveleri kuru ve 
camid bir ağaçtan ihraç ve icad etmekle o kuru ağacı acib bir vaziyete ve hayatdar an-
tika bir şekle koyan kudret-i ezeliyeye haşr-i umumî ağır gelir mi? Hâşâ! Bu latif, nazik 
masnuatı o kuru ağaçlardan ihraç eden kudrete hiçbir şey ağır gelmez. Bu bedihî bir 
mes’eledir. Fakat gözleri kör olanlar göremiyorlar.”

Meal olarak problem görülmüyor, ama ayrıntılarda hayli farklılıklar var! Şöyle ki: 

“Bil ki: Ey haşr-i azamı istiğrab eden ve akıldan uzak gören kişi! Gözün önündeki 
sayılamayacak kadar hususî haşir, neşir ve kıyamet nev’ilerine bakmıyor musun?

Her meyveli ve çiçekli ağaca varıncaya kadar her senedeki hadsiz kıyametleri gö-
rüp dururken, kıyamet-i kübrayı nasıl istib’ad edersin? Eğer şuhûdî bir yakîn istersen, 
aklınla beraber bahar sonunda ve yazda, mesela dut veya kayısı ağacının altına git. Bu 
tatlı, hayattar meyvelerin; o taze, latîf, nazif mahlûkların nasıl haşr u neşredildiğine 
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bak! Sanki onlar geçen sene ölmüş olan meyvelerin aynısıdır! Senin yüzüne gülen o 
her tarafa serpilmiş, neşrolunmuş meyveler, evvelki ölmüş meyvelerin kardeşleri ve 
sanki kendileri olan emsalleridir. Şayet insan gibi onlarda da ruhî birlik olsaydı, ben-
zerleri değil kendileri olacaklardı.

Sonra ağaç hakkında tefekkür et ki, kuruluğu, cansızlığı, hakirliği, küçüklüğü, ayrı-
ca damarlarının incecik oluşu, çiçeklere ve meyvelere erzak ulaştıran yolların karma-
karışıklığıyla beraber, o ağaç başlı başına acı�b bir âlem oluyor ve müdakkik kimseye 
ُقُبوُر ُبْعِثَرْت

ْ
ا ال

َ
-Kabirlerin içindekiler dışına çıkarıldığında’ manasının timsalini tas‘ َوِإذ

vir ediyor!

Elhak, kuru ağaçtan şu latîf masnuatı neşreden bir kuvvete, imkân dairesindeki 
hiçbir şey zor gelmez. Âmenna!”

7. 3. “Evet mükellefîn arasında bulunan ümmiler ancak bir sureyi okuyabilirler.”

Asıl metin daha mufassal:

“Çünkü mükellefler arasında ümmî veya kıt anlayışlı ve ancak kısa bir sûreyi oku-
yabilecek kimseler vardır.”

7. 4. “İnsan, yaşayış vaziyetince, bir dağdan kopup sel içine düşen veya yüksek bir 
apartmandan düşüp yuvarlanan bir şahıs gibidir.

Evet hayat apartmanı yıkılıyor. O� mür tayyaresi şimşek gibi geçiyor. Zaman da sel 
dolaplarını sür’atle çalıştırıyor. Arz sefinesi de sür’atle giderken َحاِب  âyetini َتُمرُّ َمرَّ السَّ
okuyor. Sefine-i arz sür’atle yürürken, dünyanın gayr-ı meşru lezzetlerine uzatılan el-
lere zehirli dikenlerin batacağı düşünülsün. Binaenaleyh o zehirli dünya oklarına ba-
kıp el uzatma. Firakın elemi, telaki lezzetinden ağırdır.

Ey nefs-i emmarem! Sana tabi değilim. Sen istediğin şeye ibadet et ve istediğin 
şeyin peşine düş; ben ancak ve ancak beni yaratıp, şems ve kamer ve arzı bana müsah-
har eden Fâtır-ı Hakîm-i Zülcelal’e abd olurum.

Ve keza kader muhitinde uçan tayyare-i ömre veya hayat dağları arasında açılan 
uhdud ve tünellerinden şimşekvari geçen zamanın şimendiferine bindirerek, ebed-ül 
âbâd memleketinin iskelesi hükmünde olan kabir tünelinin kapısına sevkeden Hâlık-ı 
Rahman-ür Rahîm’den meded istiyorum.

Ve keza hiçbir şeyi dualarıma, istigaselerime ve niyazlarıma hedef ittihaz etmem. 
Ancak küre-i arzı harekete getiren felek çarklarını durdurmağa ve şems ve kamerin 
birleştirilmesiyle zamanın hareketini teskin ettirmeğe ve vücudun şahikalarından  
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yuvarlanıp gelen şu dünyayı sâkin kılmağa kadir olan kudreti nihayetsiz Rabb-i Zül-
celal’e dualarımı, niyazlarımı arz ve takdim ediyorum. Çünki her şeyle alâkadar âmâl 
ve makasıdım vardır.

Ve keza kalbime vaki’ olan en ince, en gizli hatıraları işittiği ve kalbimin müyul ve 
emellerini tatmin ettiği gibi; akıl ve hayalimin de temenni ettikleri saadet-i ebediyeyi 
vermeğe kadir olan Zât-ı Akdes’ten maada kimseye ibadet etmiyorum. Evet dünya-
yı âhirete kalbetmekle kıyameti koparan kudret muktedirdir, âciz değildir. Bir zerre 
o kudretin nazarında gizlenemez. Şems, büyüklüğüne güvenerek o kudretin elinden 
kurtulamaz. Evet onun marifetiyle elemler lezzetlere inkılab eder. Evet Onun marifeti 
olmazsa, ulûm evhama tahavvül eder. Hikmetler illet ve belalara tebeddül eder. Vücud 
ademe inkılab eder. Hayat ölüme ve nurlar zulmetlere ve lezaiz günahlara tahavvül 
eder. Evet Onun marifeti olmazsa, insanın ahbabı ve mal ve mülkü insana a’da ve düş-
man olurlar. Beka bela olur, kemal heba olur, ömür heva olur. Hayat azab olur, akıl ikab 
olur. Âmâl, âlâma inkılab eder.

Evet Allah’a abd ve hizmetkâr olana her şey hizmetkâr olur. Bu da, her şey Allah’ın 
mülk ve malı olduğuna iman ve iz’an ile olur.

Evet kudret, insanı çok dairelerle alâkadar bir vaziyette yaratmıştır. En küçük ve 
en hakir bir dairede, insanın eli yetişebilecek kadar insana bir ihtiyar, bir iktidar ver-
miştir. Ferşten arşa, ezelden ebede kadar en geniş dairelerde insanın vazifesi, yalnız 
duadır.

Evet ُدَعاوُءُكْم 
َ
ْوال

َ
ل ى  َرِبّ ِبُكْم  َيْعَبوُءا  َما   

ْ
 âyet-i kerimesi, bu hakikatı tenvir ve isbata ُقل

kâfidir. O� yle ise, çocuğun eli yetişemediği bir şeyi peder ve vâlidesinden istediği gibi; 
abd de, acz ve fakrıyla Rabbına iltica eder ve Hâlıkından ister.”

Bu kısım gayet akıcı, ama asıl metne sadık değil. Dikkatle okunduğunda ince fark-
lar olduğu görülecektir. Şöyle ki:

“Ey dünya ile mutmain olan, onunla sükûnet bulan! Bil ki: 

Dünyadaki hâlin şuna benzer:

Biri var, bir saraydan aşağı düşüyor. O saray bir selde yuvarlanıyor. Bu sel, dağın 
zirvelerinden aşağı dökülüyor. Dağ ise bir deprem ile arzın derinliklerine doğru yu-
varlanıyor.

Evet, hayat sarayı yıkılıyor. Ömür kuşu şimşek gibi geçiyor. Seni kabir yuvasına 
bırakması yakındır. Zaman seli akılları dehşete düşürecek şekilde sür’atle akıyor. Arz 
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gemisi bulutlar gibi geçip gidiyor. Sür’atle giden bir trende, yolun kenarındaki dikenli 
çiçeklere elini uzatan kişi, dikenler elini parçaladığında kendinden başkasını kınama-
sın. 

Binaenaleyh gözlerini, ellerini dünya çiçeğine uzatma. Çünkü firak elemlerinin 
dikenleri, visal hâlinde bile kalbleri parçalar. Firakta ne hâle getireceğini artık sen 
düşün!

Öyleyse ey kötülüğü isteyen nefs-i emmarem! Sen, dilediğine ibadet et ve dilediği-
ni çağır. Ben ancak ve ancak;

- Beni yaratan,

- Güneş, Ay, Arz ve ağacı bana musahhar kılan zâta ibadet ederim.

Keza, ancak ve ancak,

- kader muhîtinin fezasında yüzen ömür uçağına beni bindiren,

- yıldızlar arasında deveran ve tayeran eden feleği bana musahhar kılan,

- arzın tünellerinde ve hayat dağının altında kabir kapısı yolundan ebedü’l-abada 
doğru şimşek gibi geçen zaman trenine beni bindiren zâttan medet isterim.

Şimdi ben, dün ve yarın vagonlarının arasındaki bugünün vagonunda O’nun izni 
ve biletiyle oturuyorum.

Ben ancak ve ancak,

- Arz gemisini zahiren hareket ettiren çark-ı feleği durdurmaya,

- Ay ve Güneş’i cemedip zamanın hareketini sakin kılmaya,

- vücud şahikalarından yuvarlanıp fena ve zevalin derin vadilerine doğru giden şu 
mütegayyir dünyaya, arzı başka bir arza tebdil ile sebat vermeye gücü yeten zâta dua 
eder, Ondan yardım isterim.

Çünkü her şeyle alâkadar emellerim ve maksatlarım vardır. Zamanın uğradığı, ar-
zın gittiği, dünyanın kendisinden ayrıldığı her şeyde, emellerim takılıp kalıyor. Gökte 
ve yerde olan bütün salih kimselerin saâdetiyle alâkam ve lezzetim var.

Ben ancak,

- ruhumun derinliklerindeki en gizli ve en ince sesleri işiten,

- kalbimin en ince meyillerine, beklentilerine cevap verebilen,
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- kıyameti koparıp, dünyayı ahirete tebdil ile insanlığa ebedi saâdet kapısı açan, 
böylece akıl ve kalbimin temennilerini gerçekleştirebilen zâta ibadet ederim.

Onun eli hem zerreye hem Güneş’e erişir. Bir zerre, gizlenip O’nun tasarrufundan 
kaçamaz, Güneş büyüklüğüne güvenip O’nun kudretine nazlanamaz.

O öyle bir zattır ki, O’nu tanıdığında elemlerin lezzetlere inkılâp eder. Ama Onu 
tanımazsan ulûm evhamı, hikmetler illetleri netice verir, hatta ta kendileri olur.

Evet, O’nun nuru olmazsa vücudlar ademlere, nurlar zulmetlere, canlılar ölülere, 
lezzetler ise elemlere ve günahlara inkılap ile sana göz yaşı döker.

Dostlar, hatta her şey düşman olur. Evet, O’nun nuru olmazsa bekâ belâ olur, kemâl 
heba olur, ömür hevâ olur, hayat azap olur, akıl ikab olur, emeller elemlere inkılab 
eder.

Allaha intisap edenin her şey lehinde olur. O’na intisap etmeyenin ise, her şey aley-
hinde olur. O’na intisap ise, her şeyi O’na bırakmak ve her şeyin O’nun malı olup, O’n-
dan gelip yine O’na gideceğini kat’î bilmekle olur.

O, iç içe ihtiyaç daireleriyle muhat bir şekilde seni yarattı. Yarıçapı elinin uzanabi-
leceği bir mesafe olan en küçük dairede seni iktidar ve irade ile donattı. Bir kısmının 
vüs’ati ezel ve ebedi, arş ve ferşi içine alan diğer dairelerde ise, seni sadece dua ile 
techiz etti. 

Kur’an der: ُكم ا۬وأ  ُدَعآ
َ
ْوال

َ
ى ل ا ِبُكْم َرّب۪  َما َيْعَب۬وأ

ْ
ُقل

‘De ki: Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?’ (Furkan, 25/77)

Nasıl ki çocuk, eli yetişmediği şeylerde anne-babasına nida eder, abd dahi aciz kal-
dığı şeylerde Rabbine dua eder.”

7. 5. “Eşyada görünen nev’î ve ferdî vahdetler, Sâni’deki sırr-ı vahdetten neş’et et-
miştir.”

Eksik tercüme edilmiş ve devamı hayli önemli:

ى“
ٰ
ْعل

َ
ال

ْ
َمَثُل ا

ْ
ِ ال  En yüce mesel, Allah içindir.’ Demek ki her şeyi kuşatan ziyanın‘ َولِلّٰ

birliği, vahidiyete işaret eder. O ziya-yı muhı�tten her bir cüz ve her bir zerrede Gü-
neş’in hasiyetiyle beraber tecellisinin bulunması ise ehadiyete remzeder. Bunu dik-
katle tefekkür et!”

7. 6. “Sâni’in vahdetine en sadık şahidlerden birincisi: Cüz’î ve küllî eşyalarda gö-
rünen vahdetlerdir.”

Konu ehadiyet, zaten devamından da bu anlaşılıyor. Doğrusu: 
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“Ehadiyetin en sadık şahitlerinden biri,”

7. 7. “Bir nimetin umumî ve herkese şamil olması, kıymetinin azlığına ve ehemmi-
yetsizliğine delalet etmez. Ve o nimetin bir kasd ve iradeden gelmemesine emare ola-
maz. Meselâ: Göz nimetinin bütün hayvanlarda bulunması, senin göze olan şiddet-i ih-
tiyacını tahfif etmediği gibi, gözün kıymetini tenkis etmeye de sebeb olamaz. Ve keza 
hususî ve tek bir nimetin tesadüfü mümkün olsa bile, umumî bir nimet behemehal bir 
mün’imin eser-i kasd ve iradesidir.”

Asla sadakat yok. Doğrusu: 

“Bil ki: Nefsini büyük gördüğünde, senden daha büyük olan göklere ve diğer büyük 
şeylere bakmalısın. Senden küçük olan böcek ve haşereleri gördüğünde ise, cesedinin 
hücrelerine bak ve fikren o hücrelerden birine gir. Sonra oradan küçük böcek ve haşe-
relere bak. Ta ki sivrisinek ve küçüklükte onun fevkinde olanları kendinden daha bü-
yük olarak göresin. Böylece senin vücudunda görülen hikmet, rahmet, nimet ve san’at 
mükemmelliği senin gözünde sukût etmesin.

Keza, hadsiz diğer mevcûdata bakıp onlarda da sendeki nimetlerin emsalini gör-
düğünde kendi ihtiyacına, nefsinin acizliğine ve nimetin hikmetine bak. Ta ki sana 
olan nimetin kıymeti senin nazarında düşmesin.

Evet, bütün hayvanlarda göz olması, senin göze olan ihtiyacını hafifletiyor mu? 
Veya nimetlerin şümullü olması o nimetlerin belli bir kasıtla gelmesini ve özel bir 
ikram olmasını noksanlaştırıyor mu? Asla! Noksanlaştırmadığı gibi bilakis şiddetlen-
diriyor ve arttırıyor.”

8. Habbe

8. 1. “Eğer pek büyük bir saray farzedilirse, Nur-u Muhammedî o Sultan-ı Ezelî’nin 
makarr-ı saltanat ve haşmeti ve tecelliyat-ı cemaliyesiyle âsâr-ı san’atını hâvi olan o 
yüksek saraya nâzır ve münadi ve teşrifatçı olur. Bütün insanları davet ediyor. O saray-
da bulunan bütün antika san’atları, hârikaları ve mu’cizeleri tarif ediyor. Halkı o saray 
sahibine, sâniine iman etmek üzere cazibedar, hayret-efza davet ediyor.”

Ayrıntılarda farklılıklar var. Şöyle ki:

“Âlemi, ezel sultanının,

- saltanatının şaşaası,

- haşmetinin hârikaları,
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- cemâl tecellilerinin güzellikleri

- ve san’at hârikalarının nakışları kendisinde tezahür eden, dairelere bölünmüş, 
müzeyyen âli bir saray olarak görürsen Onun nuru dellal ve münadi olur. Önce kendi 
bunları görür, ardından “Ey insanlar! Bu nezih san’atlara gelin; muhabbet, hayret, te-
nezzüh, takdir, tenevvür ve tefekkür gibi hadsiz yüce hedeflere yönelin” diyerek nida 
eder, bunları insanlara gösterir. Hem müşahede eder hem de onları şahit kılar. Hem 
hayret eder hem de onları hayret ettirir. O sarayın mâlikini hem sever hem de onlara 
sevdirir. Hem aydınlanır hem de onları aydınlatır. Hem feyz alır hem de onlara feyz 
saçar.”

8. 2. “Ve keza o habbe-i kalb için, pek çok hizmetçi vardır ki, o hâdimler kalbin ha-
yatıyla hayat bulup inbisat ederlerse, kocaman kâinat onlara tenezzüh ve seyrangâh 
olur.” 

Bu kısımda bazı güzel ayrıntılar tercüme edilmemiş:

“Aynı şekilde kalb habbesinin de gizli ve uykuda olan hizmetkârları vardır ki, kal-
bin hayatıyla bunlar intibaha geldiklerinde ve inbisat ettiklerinde kâinat bostanların-
da seyyar kuşlar gibi cevelan ederler. Kalb habbesi öyle bir derece inbisat eder ki, kişi 
şöyle der: 

َها ِلي ِنَعٌم
َّ
َها ُكل نَّ

أ
ى ُكِلّ َمْصُنوَعاِتِه، اِل

َ
ِ َعل َحْمُد لِلّٰ

ْ
ل
َ
ا

‘Allah’ın bütün masnuatı için elhamdülillah. 

Çünkü onların hepsi benim için birer nimettir.’”

8. 3. “Halbuki umûr-u dünyeviyeden herhangi bir emir olursa, kalbin istek ve âmâ-
line nazaran bir kıl kadardır. Demek kalb, ebed-ül âbâda müteveccih açılmış bir pen-
ceredir. Bu fâni dünyaya razı değildir.”

Tercümede yer almayan çok önemli cümleler var:

“Kalb, bir şeye bağlandığında, şiddetle ona alâka duyar, çok büyük bir ihtimam 
gösterir, onda bir ebediyet ve devam ister ve tam manasıyla fânî olur. Elini uzattığında 
koca kayaları tutup kaldıracak bir el uzatır. Hâlbuki bununla dünyadan eline geçen şey 
ya bir incir, ya bir saman, ya bir tüy, ya bir saç, ya bir toz, ya da havadır.

Evet, kalb Samed aynasıdır, put taşını kabul etmez, hatta kırılır. Nitekim mecazî 
aşka kapılan kişi, çoğu kere maşukundan zulüm görür.

Zira maşuk –şuuru taalluk etmeksizin– fıtrî olarak hakkı olmayan bir şeyi redde-
der, ona razı olmaz. Böyle bir aşk, aşıkın batın-ı kalbinde yerleşmeye layık değildir.”
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8. 4. “Ey haşir ve neşri inkâr eden kafasız! Ömründe kaç defa cismini tebdil ediyor-
sun. Sabah ve akşam elbiseni değiştirdiğin gibi her senede bir defa tamamıyla cismini 
tebdil ve tecdid ediyorsun, haberin var mıdır? Belki her senede, her günde cisminden 
bir kısım şeyler ölür, yerine emsali gelir. Bunu hiç düşünemiyorsun. Çünki kafan boş-
tur. Eğer düşünebilseydin, her vakit âlemde binlerce nümuneleri vukua gelen haşir ve 
neşri inkâr etmezdin. Doktora git, kafanı tedavi ettir.”

Metne sadakat yok, ilaveler var! Doğrusu şöyle: 

“Ey haşrî inkâr edenler! Ömrünüz boyunca hatta her sene, hatta her gün defalarca 
haşr ü neşr oluyorsunuz. Şu cisminizi tıpkı elbiseniz gibi sabah akşam giyiyor ve çıka-
rıyorsunuz. Cisminiz de elbiseniz gibi yenileniyor.”

8. 5. “Nefis daima ızdırablar, kalâklar içinde evhamdan kurtulup tevekküle yanaş-
mıyor. Hükm-ü kadere razı olmuyor. Halbuki şemsin tulû’ ve gurubu mukadder oldu-
ğu gibi, insanın da bu dünyada tulû’ ve gurubu ve sair mukadderatı, kalem-i kader ile 
cebhesinde yazılıdır. İsterse başını taşa vursun ki, o yazıları silsin; fakat başı kırılır, 
yazılara bir şey olmaz hâ!

Ve illâ muhakkak bilsin ki: Semavat ve Arz’ın haricine kaçıp kurtulamayan insan, 
Hâlık-ı Külli Şey’in rububiyetine muhabbetle rıza-dâde olmalıdır.”

Arabi metin bundan hayli farklı. Şöyle ki: 

“Ey huzursuz, muzdarip nefis! Bil ki: 

Senin bütün hâllerin Güneş’in doğması ve batması gibi belirlenmiş ve kader ka-
lemiyle alnına nakşedilmiştir. Eğer yaralı başını kader örsüne vurmak istersen yap, 
ama boşuna feryat edersin! Yakînen bil ki, semavat ve arzın sınırlarından çıkamayan 
biri ‘her şeyi yaratıp bir kaderle takdirde bulunan’ zâtın rububiyetine severek razı 
olmalıdır.”

8. 6. “Bir zerre, kocaman şemsi tecelli ile, yani in’ikas itibariyle istiab eder, içine 
alır. Fakat küçücük iki zerreyi bizzât yani hacimleri itibariyle içine alamaz... Birinci 
şıkta kâinatın zerratı adedince muhalât vardır.”

Cümlenin devamında şu muhteşem ifadeler var, ama tercümede yok:

“Birinci şıkta kâinatın zerrât ve mürekkebatı sayısınca muhâller vardır. Bir arının 
iki kanadına Sübhan ve Ararat dağlarının yüklenmesini ve bir sivrisineğin iki gözün-
den Nil ve Fırat nehirlerinin akmasını mümkün gören kimse, birinci şıkkı esas alsın.”

8. 7. “Bu sırra binaendir ki, Resul-i Ekrem (asm) kendisine okunan bütün salavat-ı 
şerifeye bir anda vâkıf olur.”
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Asıl metinde “nur ve nurani olan” ilavesi var. Son cümle de tercüme edilmemiş:

“İşte bu sırdandır ki, nur ve nurâni olan Hz. Peygamber (asm), aynı anda kendisine 
salâvat getirenlerin salâvatlarına muttali olur. Yine bu sırdan pek çok sırların kilitli 
kapıları açılır.”

8. 8. “5- Âhirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fâni dünyada bırak-
tığın eserlere de kıymet verme.”

Devamı atlanmış:

“- Senin Allah’tan uzaklığını ve kıymetsizliğini, O’nun da azametini ve izzetini dü-
şündüğünde –bu nokta-i nazardan bakarken– O’nun rahmetiyle ve nimetiyle olan ta-
sarrufatına ve tenezzülatına nazar etme! Çünkü o zaman yaraşan, ancak tesbihtir.

- O’nun ilim ve rahmetiyle sana yakınlığı, senin de O’nun mahlûku oluşun, inayeti-
ne ve keremine dâhil oluşun haysiyetiyle baktığında ise, O’nun celâl sıfatlarına nazar 
etme! Ta ki vehim ve hevâlar seni baştan çıkartmasın.

Tenzih ederiz o zâtı ki, fikirler ve akıllar tarafından kuşatılmaktan mukaddes ve 
münezzehtir. 

Hamdederiz O Allah’a ki, rahmeti her şeyi kuşatmıştır.

Allah’tan başka ilâh yoktur. O tektir. Şeriki yoktur. Mülk O’nundur. Hamd O’na has-
tır. Hayatı veren Odur, mevti veren de Odur. Her hayır elindedir. Ve O, her şeye kadir-
dir.”

8. 9. “3- Aynı o insan, mahlukat-ı acibe ve harekât-ı garibeden aklının tartamadığı 
ve zihninin içine alamadığı şeyleri gördüğü zaman, ‘Allahü Ekber’ demekle rahat bu-
lur. Yani, Hâlıkı daha azîm ve daha büyüktür. Onların halk ve tedbirleri kendisine ağır 
değildir.”

Asıl metinde hayli farklılıklar var:

“Ayrıca mahlûkatta aklının mikyaslarının tartamadığı, zihninin muhakeme etmek-
te zorlandığı acîb, garip şeyler görür. Hakîkati araştırma hissi, onu bunlarla meşgul 
eder. O da ‘Allahu Ekber’ diye nida edip rahatlar. Yani: O mahlûkatı yaratan zât, daha 
azametli ve daha büyüktür, öyleyse bunları yaratmak ve idare etmek ona zor gelmez.

Bu, tıpkı Ay’ı kendisinin etrafında dönüyor görüp taaccüp elemi kendisini kapla-
yan veya zelzele ardından bir dağın çıkışını görüp dehşet içinde tekbir getiren kimse-
nin hâline benzer. Böylece sırtındaki tahayyür ve dehşete kapılma ağırlıklarını kavî, 
metîn olan Kadir-i Zülcelâlin (celle celâluh) gemisine atar.”
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8. 10. “Allah’a tevekkül edene Allah kâfidir.”

Bu cümle bir hüküm olup, devamında sekiz madde halinde bunun delilleri zikre-
dilmiştir.

“Bil ki:

ِ َفُهَو َحْسُبُهۜ  ى اللّٰ
َ
 َعل

ْ
ل ’.Allaha tevekkül edene Allah kâfidir‘ َوَمْن َيَتَوكَّ

Öyleyse şöyle de: ‘Allah bana yeter! O ne güzel vekildir.’ Çünkü:

Birincisi: O, kâmil-i mutlaktır. Kemâl ise zâtı için sevilir ve ona ruhlar feda edilir. 

İkincisi: O, mahbûb-u lizâtihi ve mahbûb-u hakîkidir. Muhabbet ise fedayı gerek-
tirir.”

8. 11. “Amma Cenab-ı Hakk’a mevcud-u meçhul ünvanıyla bakılırsa, marufiyet şu-
aları bir derece tebarüz eder. Ve kâinatta tecelli eden sıfat-ı mutlaka-i muhita ile, bu 
mevsufun o ünvandan tulû’ etmesi ağır gelmez.”

Devamı atlanmış:

“Ama O’na ‘mevcûd-u meçhûl’ unvanıyla yönelirsen, marûfiyet şuaları ve mevsû-
fun şimşekler gibi parlayan vasıfları sana açılır. İnce ipekten yapılmış gömleğini ve 
ipek işlemeli mendilini taşımak sana ağır gelmediği gibi, O mevsûfa da kâinatta tecelli 
eden şu muhît, mutlak sıfatlar ağır ve büyük gelmez.”

8. 12. “Esma-i hüsnanın her birisi, ötekileri icmalen tazammun eder.”

Eksik bırakılmış:

“Ancak bir olan ism-i azam, bu umumî tazammunun fevkinde hepsini tazammun 
eder.

Dolayısıyla, bazılarının başka bir isim ile ism-i azamın nuruna ulaşması mümkün 
olabilir. Böylece ona vasıl olanlar nazarında ism-i azam farklı farklı olur. 

َواِب ُم ِبالصَّ
َ
ْعل ُ اأ ”.Allah doğrusunu en iyi bilendir َواللّٰ

9. Zeylü’l Habbe

9. 1. “İşte bu adam gafletten ayıldığı zaman: ‘Eyvah, ne ediyorum! Bunlar şarab de-
ğil serabdır. Bunlar ile uğraşmak azb değil azabdır.’ der, arkadaşlarına yetişmek üzere 
şark seferine tedarikatta bulunmaya başlar.”

Yanlış tercüme edilmiş:
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“Onlara muhabbet vesilesi ile hayatı sevmekte misalin şuna benzer:

Bir adam var, yolda giderken büyük bir aynaya rastlıyor. Orada doğu tarafına giden 
dost ve ahbaplarının timsallerini görüyor. Ama aynadaki görüntü onları batı tarafına 
gidiyor gösterdiğinden doğu tarafına gitmekten ürküyor, batıya doğru koşuyor. 

Şayet yüzündeki gaflet perdesi açılsa, kendini boş, kurak bir sahrada tatlı bir suya 
değil, seraba ve azaba koşuyor göreceksin.”

9. 2. “Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan’ın hak ve hakikat olduğuna en sadık deliller:

2- Esma-i hüsnanın tenasüb ve iktizası üzerine hakaik-i âliye-i İlahiyedeki müva-
zeneyi müraat etmesidir.”

Bu 2. madde aslında iki maddedir:

“- İlâhi yüce hakîkatlerin muvazenesini gözetmiştir.

- Esma-i hüsnanın mukteziyatlarını ve aralarındaki tenasübü içine almıştır.”

9. 3. “Arkadaş! Kur’an da o defineyi keşfetmek için o denize dalmıştır. Fakat Kur’a-
nın gözü açık olduğundan, defineyi tamamıyla ihata ile görmüştür. Ve hakikata uygun 
bir tarzda tenasüb ve müvazeneye riayet ederek kemal-i intizam ve ıttırad ile hakikatı 
izhar etmiştir.”

Burada 13 ayet var, atlanmış.

9. 4. “Öyle ise, mazide şükrünü eda etmediğin nimetlerin şükrünü kaza etmek lâ-
zımdır.”

Çok güzel bir mana, ama asıl metinde yok.

9. 5. “Kur’an-ı Kerim okunurken istimaında bulunduğun zaman muhtelif şekiller-
de dinleyebilirsin:

(1) Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, nübüvvet kürsüsüne çıkıp nev’-i beşere 
hitaben Kur’anın âyetlerini tebliğ ederken, kıraatini kalben ve hayalen dinlemek için 
kulağını o zamana gönder. O fem-i mübarekinden çıkar gibi dinlemiş olursun.

(2) Veya Cebrail (as) Hazret-i Muhammed’e (asm) tebliğ ederken her iki Hazretin 
arasında yapılan tebliğ-tebellüğ vaziyetini dinler gibi ol.

(3) Veya Kab-ı Kavseyn makamında, yetmiş bin perde arkasında Mütekellim-i 
Ezelî’nin Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’a olan tekellümünü dinler gibi hayalî 
bir vaziyete gir.”
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Eksik tercüme edilmiş, nice güzel manalar fevtolmuş. Doğrusu:

“Bil ki: Kur’an’ı dinlediğinde Hz. Cebrail’den (as) tut, ta kendisinden Kur’an’ı dinle-
diğin kimseye kadar Kur’an’ın

- perdelere göre gittikçe tekâmül eden,

- irşadî mertebelerde çeşitlilik arzeden 

- ve vasıtaların hissiyatıyla boyalanan nağmelerinden her bir nağmede, ona uygun 
bir elbise giy.

Bunun için, bulunduğun mecliste Kur’an okuyan kimseden kulağını çevirip, nü-
büvvet şahikasının zirvesinden arz meclisinde o arzın evlatları olan Benî Âdeme ve 
başkalarına Kur’an’ı okuyan Hz. Peygamberi (asm) dinlemeye geçebilirsin. 

Keza o Kur’an’ı, ‘ufuk-u âlâ’da Hz. Peygamber’e hitab ederken Hz. Cebrail’den din-
leyebilirsin. (aleyhime es-salâtu ve’s- selâm)

Keza, ‘kab-ı kavseyni ev edna’da Hz. Peygamber (asm) ile konuşan Mütekellim-i 
Ezeliyi yetmiş bin perde arkasında dinleyebilirsin.

İşte yapabiliyorsan, bunlardan her birine layık bir libas giy.”

10. Zerre

10. 1. “Herşeyin bâtını zahirinden daha âlî, daha kâmil, daha latif, daha güzel, daha 
müzeyyen olduğu gibi; hayatça daha kavî, şuurca daha tamdır. Ve zahirde görünen 
hayat, şuur, kemal ve saire ancak bâtından zahire süzülen zaîf bir tereşşuhtur. Yoksa 
bâtın camid, meyyit olup da ilim ve hayatı dışarıya vermiş olduğuna zehaba ihtimal 
yoktur.

Evet karnın (miden) evinden; cildin, gömleğinden ve kuvve-i hâfızan, senin kita-
bından nakş ve intizamca daha yüksek ve daha garibdir. Binaenaleyh âlem-i melekût, 
âlem-i şehadetten; âlem-i gayb, dünya ve âhiretten daha âli ve daha yüksektir. Maa-
lesef nefs-i emmare, heva-i nefs ile baktığı için zahirî hayatlı, ünsiyetli bir perde gibi, 
meyyit ve zulmetli ve vahşetli zannettiği bâtın üstüne serilmiş olduğunu görüyor.”

Metne sadakat yok ve bazı kısımlar yanlış tercüme edilmiş:

“Bil ki: Batın, zahirden şuurca daha âlâ ve tam, hayatça daha kuvvetlidir, daha zi-
netli, daha ilme mazhar, daha mükemmel, daha güzel ve daha latîftir. Zahir üzerinde 
görülen hayat, şuur, kemâl ve benzerleri ancak batından sızan zayıf bir tereşşuhtur. 

87

Köprü • Sayı: 142 • Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2019 • ISSN: 1300-7785 • ss. 63-97



Yoksa batın câmid ve ölü olup da ilim sahibi bir canlıyı semere vermiş değildir.

Buna delil:

- Batnın, intizamca evinden daha mükemmeldir.

- Cildin, elbisenden daha güzel dokunmuştur.

- Hafızan, kitabından daha iyi nakşedilmiştir.

Bu cüz’i şeylere,

- Mülk âlemiyle melekût âlemini,

- Şehâdet âlemiyle gayp âlemini,

- Dünya ile ahireti kıyas et.

Hevâ gözüyle bakıp ta, zahiri ölü, karanlıklı ve ürkütücü bir batın üzere serilmiş 
canlı ve mûnis gören nefs-i emmarelere yazıklar olsun!”

10. 2. “‘Tesadüf, şirk ve tabiat’tan teşekkül eden fesad şebekesinin âlem-i İslâm-
dan nefiy ve ihracına, Risale-i Nur’ca verilen karar infaz edilmiştir.”

Asıl metinden hayli farklı tercüme edilmiş:

“…Ey tesadüf! Allah’ın mülkünde sana yer yok. Kardeşin olan tabiat ve baban olan 
şirk ile beraber adem cehennemine, fenaya, hatta imtinaa git.”

10. 3. “Her bir masnuda, her bir zerrede görünen tasarruf-u mutlak, kudret-i mu-
hita ve hikmet-i basîrenin delalet ve şehadetleriyle sabittir ki, bütün eşyanın Sânii, 
vâhiddir, şeriki yoktur. Ne kudretinde inkısam var, ne iktidar ve ihtiyarında tecezzi 
vardır. Binaenaleyh Sâni’ ancak Vâcib-ül Vücud olacaktır ki, kaderin mizanıyla yürü-
yen kudretine bir nihayet yoktur.”

Çok kısa geçilmiş:

“Kendisiyle alâkalı ve aynı kanunla tanzim edilmiş bütün mevcûdatla beraber her 
bir masnuda, hatta her bir zerrede sezilen ve görülen mutlak tasarruf, muhît kudret 
ve basîrane hikmet; bâhir bir bürhan ve apaçık bir ayettir ki:

- Her şeyin Sâni’i birdir.

- Asla şeriki yoktur.

- İktidarına sınır getirmeyi netice veren bir tevzi, bir inkisam ve bir tecezzi söz 
konusu değildir.
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Çünkü eğer San’i mümkinattan olsa elbette onun tasarrufunda bir tevzi, kuvvetin-
de bir inkisam, iktidar ve ihtiyarının teveccühünde bir tecezzi olur.

Hâlbuki mesela bir arıya taalluk eden bu üçü (tasarruf, kuvvet ve iktidar) öyle bir 
konumdadır ki, şayet tecezzi ve haddi aşmak tabiatında olan mümkin bir varlıkta ol-
saydı, haddi aşmaması mümkün olmazdı. Hâlbuki o arı, öyle bir iktidarın eseri oldu-
ğunu gösterir ki, o âlemleri yaratmak o iktidara zor gelmez.

Böyle bir iktidar, etrafa taşmadan bir arıda nasıl hapsolur?

Öyleyse Sâni’in Vacibu’l-vücud ve bir olması, ayrıca kader mizanına göre icra’da 
bulunan ve onun mistarına göre yazan kudretinde bir nihayet, bir had, bir inkisam 
bulunmaması bizzarure lâzımdır.”

ُ ِمْن َوَراِئِهْم ُمِحيٌط “ .4 .10 -Evet Allah ilmi, iradesi, kudreti ve sair sıfatıyla muhit َو اللَّ
tir. Daire-i ihatasından hariç bir şey yoktur. Fakat insan cüz’ı� ve kısa zihniyle Allah’ın 
azametine ve şemsin etrafında seyyaratı tedvir ettiğine bakarken, meselâ arı gibi, kü-
çük hayvanlar ile iştigal etmesini uzak görüyor.

Çünki Vâcib-ül Vücud’u, mümkine kıyas ediyor. Halbuki bu kıyasa göre küçük hay-
vanlara büyük bir zulüm olur. Çünki onlar da ُح ِبَحْمِدِه  ُيَسِبّ

َّ
 kaziyesince َو ِاْن ِمْن َشْيٍء ِاال

Hâlıklarını tesbih etmekle, Allah’tan maada kimseyi Rab tanımıyorlar. Binaenaleyh 
büyüğün küçüğe tekebbür etmeye hakkı yoktur.”

Atlamalar var:

“Büyük ve geniş olan Zahir isminin dairesinden uzaklaşıp küçülen şeyler, nisbi 
veya hakîki olarak Batın isminin dairesine yaklaşır, onunla kayıtlanır. Çünkü esma-i 
hüsnasıyla ‘Allah, onları tamamen kuşatmıştır.’

Cüz’i, mahdut, mukayyet olan zihniyle alâka duyduğu şeyde fâni olan insan, Al-
lah’ın azametine, Güneş’in etrafında seyyareleri çevirmesine bakar. Vücudu vacib olan 
Allah’ı, şeytanî bir kıyasla, vücudu mümkün olan miskin mevcûdata kıyas ederek me-
sela bir sineğin yaratılışıyla meşgul olmasını akıldan uzak görür. Bu kıyastan küçük 
mahlûklara büyük bir zulüm neşet eder ve bu bakış onlara hakaret olur. Çünkü yara-
tıcısını tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ve hiçbir şey, âlemde sadece kendisi varmış 
gibi dünyayı ona bir ev, Güneş’i lamba, yıldızları kandiller kılan zâttan başkasını Rab 
edinmeye tenezzül etmez.

Binaenaleyh büyüğün küçüğe tekebbür etmesi caiz değildir. Çünkü vücud da hak 
gibidir, az ile çok arasında bir fark yoktur. Nice az vardır ki çoktur, nice çok vardır ki 
azdır.”
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10. 5. “Umumî olan bir in’am ile inayet-i şahsiye arasında münafat yok. Meselâ: Bir 
ziyafete yapılan umumî bir davet altında şahıslar da davet edilmiş olur. Yani, bu ziya-
fet umumî olduğundan davet umumiyette kalır, şahıslar nazara alınmıyor, denilemez. 
Binaenaleyh Allah’ın nimetleri vakıf malı veya nehir suyu gibi umumî olup, in’amında 
şahıslar kasdedilmemiş değildir. Ancak o umumiyette hususiyet de maksuddur. Bina-
enaleyh eşhas o umumî in’amda kasdedilmediklerinden o nimetlere karşı şükretmeye 
mükellef olmadıklarına zehab etmek hatadır.”

Çok ince manalar kaybolmuş. Şöyle ki: 

“Nimetlerin umumî oluşu, hususî kasda ve şahsî inayete münafi değildir. Çünkü 
Allah’ın nimetleri vakıf malı veya nehir suyu gibi değildir ki başıboş bir in’am olarak 
görülsün ve şahıs kendinde hususî şükre bir ihtiyaç hissetmesin.

Taayyünler ve hususi özellikler, önceden hâsıl olan kaplar ve kalıplar gibi değildir 
ki, o taayyün belirlenen in’am vechini meydana getirmiş olsun. Çünkü Mün’im-i Hakî-
ki (celle şânuh), herkese ona münasip bir tabakta yemeğini veriyor, ismiyle-resmiyle 
şahsa özel olarak nimetlerini gönderiyor.

Öyleyse, umumi nimete şükür vacib olduğu gibi, hususi nimete de şükür vacibtir.”

11. Şemme

11. 1. “O cüz’iyat bütün hüceyratıyla ‘Lâ mutasarrıfe fil-hakikati illâ hu’ diye şeha-
det eder.”

Devamı atlanmış:

“O’nun tekvinî emri altında olmayan hiçbir tasarruf yoktur. Çünkü şayet mutasar-
rıf bir olmazsa gayr-ı mütenahi mutasarrıflarının vücudu lâzım gelir.

Bunların da hem birbirine zıd hem de emsal, hem müstakil hem esir, hem mutlak 
hem mukayyet olmaları gibi pek çok muhâlin vücud bulması icab ederdi.”

11. 2. “Kezalik Allah’ın hesabına kâinata bakan adam her ne müşahede ederse 
ilimdir. Eğer gafletle esbab hesabına bakarsa, ilim zannettiği şey de cehl olur.”

Devamı atlanmış:

“Nasıl ki, Ayasofya Câmii’nin aydınlanması ve gecede karanlık içinde kalması ara-
sında sadece elektriğin düğmesine dokunma mikdarı bir zaman vardır. Âlem fezası-
nın karanlığında ise, bir anda şimşeğin çakması yeterlidir. Kapkara bulutlar dünyayı 
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kapladığında dünya kararır, ama birden rahmet nesîmi esmesiyle Güneş’in ışığı her 
tarafı kaplar.

Onun gibi, iman ve tevhid nuruyla bakan kimse âlemi nur, ünsiyet, tahabbüp ve 
teveddüt içinde; kâinatın eczasını da hayattar, mûnis dost ve kardeşler olarak görür.

Küfür nazarıyla baktığında ise, âlemin eczasını birbirine yabancı, cansız, vahşetli 
düşmanlar şeklinde görür. Âlemi de üst üste karanlıklar içinde tahayyül eder. Kendisi 
ise uçsuz bucaksız bir denizde. Bir dalga onu bürüyor, üstünde bir dalga daha. Öyle 
karanlık ki, elini çıkarsa onu bile göremeyecek durumda.”

12. Onuncu Risale

12. 1. “Binaenaleyh insanın en evvel ve en büyük vazifesi, tesbih ve tahmiddir. Ev-
velâ mazi, hal ve istikbal zamanlarında görmüş veya görecek nimetler lisanıyla, sonra 
nefsinde veya haricinde görmekte olduğu in’amlar lisanıyla, sonra mahlukatın yap-
makta oldukları tesbihatı şehadet ve müşahede lisanıyla Sânii hamd ü sena etmektir.”

Devamı çok mühim, ama atlanmış:

“İşte, Sübhanallah

- hayret ve takdir manasını,

- taaccüp ve istihsan manasını,

- tenzih ve takdis manasını,

- muhabbetle beraber heybet manasını

- ve azamet sebebiyle meçhûliyet manasını tazammun eder.”

12. 2. “İnsanın san’atıyla Hâlıkın san’atı arasındaki fark: İnsan kendi san’atının ar-
kasında görünebilir, amma Hâlık’ın masnuu arkasında yetmişbin perde vardır. Fakat, 
Hâlıkın bütün masnuatı def’aten bir nazarda görünebilirse, siyah perdeler ortadan 
kalkar, nuranîler kalır.”

Sonuç kısmı eksik, ayrıca net değil. Bir de “siyah perdeler” yerine devamındaki 
“nuranî perdeler”in de delaletiyle “zulmanî perdeler” daha uygun düşüyor. 

“İnsan, eseri ve cüz’î san’atının arkasında tasavvur edilebilir. Sani- i Ezelinin san’a-
tına ise, ancak cüz’î bir masnuun verâsında yetmiş bin perde arkasından bakılabilir. 
Eğer O’nun bütün masnuatına birden bakabilsen, zulmanî perdeler ortadan kalkar, 
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nuranî perdeler kalır. Dolayısıyla en yakın yol kendi nefsindedir, âfâkta değildir. Âfâk-
ta ancak istikametli bir aşkla gidilebilir.”

12. 3. “Hattâ cehennem-i cismanî, ârif olan mü’min için, âsiye kâfirin cehennem-i 
manevîsine nisbeten cennet gibidir.”

Bu kısım Mesnevi mütalaalarında zor anlaşılan, hatta anlaşılmayan bir cümledir. 
Doğrusu şöyle olacak:

 حتى إن جهنم الجسمانية للمؤمن العارف العاصي كالجنة بالنسبة إلى جهنم المعنوية للكافر“
الجاهل بخالقه

Hatta Allah’ı bilen âsi mü’min için olan cismani cehennem, Hâlıkını bilmeyen kâfi-
rin manevi cehennemine nisbetle cennet gibidir.”

12. 4. “Evet kuşların, balıkların, karıncaların yumurtalarında, eşcar ve sebzevatın 
semeratında ve o semeratın tohumlarındaki ifrat derecesini bulan kesret o vaziyeti 
tenvir eder. Lâkin âlem-i şehadetin darlığına ve müstakbel ibadetlerin Allâm-ül Gu-
yub’un ilminde mevcud olduğuna binaen, niyetten fiile henüz çıkmayan onların iba-
detleri kabul edilmiştir.”

Eksik tercüme:

“Eğer istersen kavun ve çekirdeklerine, ağaca ve onun meyvelerindeki çekirdekle-
re, balığa ve yumurtacıklarına, kuşa ve yumurtalarına bak!

Ancak,

- şehâdet âleminin darlığı,

- bir de gaybı ve şehâdeti bilen zâtın ilminin “olanı, olacağı, olmamış olanlar olsay-
dı nasıl olacaklarını” ihata etmesi, onların bilkuvve olan ibadetlerini ve tohumlarında 
mümdemiç olan niyetlerini kabul etmeyi iktiza etti.”

12. 5. I�kinci Nükte: ْمَس ِسَراًجا َنا الشَّ
ْ
 َوَجَعل

Doğrusu: ْمَس ِسَراًجا َوَجَعَل الشَّ

13. Şu’le

13. 1. “Mademki her şeyin Allah’tan olduğunu bilirsin ve ona iz’anın vardır. Za-
rarlı menfaatli her şeyi tahsin ve hüsn-ü rıza ile kabul etmek lâzımdır. Ve illâ, gaflete 
düşmeye mecbur olursun. Bunun için esbab-ı zahiriye vaz’edilmiş ve gözlere de gaflet 
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perdesi örtülmüştür. Kâinat hâdiselerinden insanın heva ve hevesine muhalif olan kı-
sım, muvafık olan kısımdan daha çoktur. Eğer heva sahibi, bu esbab-ı zahiriyeyi görüp 
Müsebbib-ül Esbab’dan gaflet etmese, itirazlarını tamamen Allah’a tevcih eder.”

Muhtasar olmuş. Doğrusu:

“Her şeyin Allahü Tealâ’dan olduğunu bilip iz’an ettiğinde, sürur veren veya üzen 
her şeye razı olman gerekir. Eğer razı olmazsan, gaflete mecbur kalırsın. Bu sırdandır 
ki zahirî sebepler vaz edilmiş ve gözler gaflet perdesiyle örtülmüştür. Çünkü hiç kimse 
yoktur ki kâinattaki hadiselerden hevâ ve hevesine, keyfine ve temennisine muhalif 
olanlar, muvafık olanlardan daha ziyade ve daha çok olmasın! Çünkü kâinat, hayal-pe-
restlerin heves hendesesine göre bina edilme-miştir. ‘Rüzgâr gemilerin keyfine göre 
esmez.’

Hevâ sahibi kimse şayet bu sebepleri görmez ve Müsebbibü’l-esbabdan gafil ol-
mazsa, batıl itirazı, bir kıymet ifade etmeyen keraheti, nefreti, hiddeti ve gayzı Fatır-ı 
Hakîm ve Mâlik-i Kerîme yönelir. Bu gafil, itiraz okunu attığında ise, o ok ya feleke veya 
şeytana isabet eder veya döner başına ve kendine gelir.”

13. 2. “Cenab-ı Hakk’ın günahkârları afvetmesi fazldır, tazib etmesi adldir…”

Devamı atlanmış:

“Hâlbuki bu cüz’i zarar ve az şer gelmesin diye bu pek çok hayırları terk etmek küllî 
bir zarardır ve şerr-i kesirdir. Bu ise âdil olan Hakîm-i Kerîm’in adaletine aykırıdır.

Ey zalum ve cehul insan! Elinden geldiğince şerden sakın! Yoksa hayrı terk etme-
nin cezasıyla beraber, neticenin vücuduna zemin hazırlayan silsilede, senden önce 
yer alan diğer sebeplerin neticesini boşa çıkarmanın cezasına da müstehak olacaksın. 
Çünkü, şer ademdir. İlletin en edna bir cüz’ünün olmayışı, malulun olmayışına sebep 
olur, böylece malulun ademinin bütün zararı, o edna cüz’e ait olur.

Fakat vücudun semerelerinden o cüz’e ait olan, ancak kendi hissesi kadardır. Çün-
kü cüz’ün vücudu, küllün vücuduna bir illet değildir. İşte buradan Allahu Tealânın 
kemâl-i affı ve kemâl-i fazlı görülür. Çünkü şerre misliyle, hayra ise on katıyla karşılık 
verir. Hâlbuki vakideki durum bunun aksini iktiza eder.

Keza buradan, vakideki bu hâlin aksine hüküm veren beşerin zulmü de görülür.”

13. 3. “İnsan nisyandan alındığı için, nisyana mübteladır.”

Cümlenin koyu kısmı asıl nüshada yok! 
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13. 4. “Ve her bir ferd ötekilere duacı olur, şefaatçi olur, tezkiyeci olur, bilhassa 
Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâma... Ve keza her bir ferd arkadaşlarının saadetinden 
zevk alır ve Hallak-ı kâinata ubudiyet etmeye ve saadet-i ebediyeye namzed olur.”

Devamında şu kısım atlanmış:

“Böylece, aç annenin çocuğunun lezzetinden ve şefkatli kardeşin kardeşinin saâ-
detinden keyiflenmesi gibi, her bir fert diğer kardeşlerinin saâdetleriyle telezzüz eder. 
Öyle ki şu miskin fâni insan Hallak-ı Kâinatın ubudiyetine ve saâdet-i ebediyenin ka-
bulüne müstaid hâle gelir.

İşte Peygamber aleyhi’s-salatu ves-selâma bak! O ‘Ya Erhame’r-Râhimin’ diye dua 
ederken bütün ümmetin de şöyle dediklerini görürsün:

ِرَك،
ْ
ْسَراِرَك، َوَناِشِر ِذْكِرَك َوُشك نَواِرَك، َوَمْعَدِن اأ ٍد َبْحِر اأ ْم َعلَى َعْبِدَك َوَحِبيِبَك ُمَحمَّ

ّ
ُهمَّ َصِلّ َوَسِل

ّٰ
لل

َ
 ا

َنِة ُرُبوِبَيِتَك
َ
ط

ْ
ِل َمَحاِسِن َسل

َّ
َوَدال

‘Allah’ım,

- Senin nurlarının deryası,

- sırlarının madeni,

- zikrinin ve şükrünün naşiri

- ve saltanat-ı rububiyetinin güzelliklerinin dellalı olan kulun ve habibin Muham-
med’e salât u selâm et.’

Böyle diyerek O’nu Rab’leri nezdinde tezkiye ediyor, kendilerine rahmet olarak 
O’nu gönderene Onu sevdiriyorlar ve şefaatini teyit ediyorlar.

Keza, kendi acz-i mutlak ve fakr-ı mutlaklarının diliyle yüce Allah’ın istiğna-i ek-
mel içindeki mutlak gınasına nidada bulunuyorlar, izzet-i celâli içindeki mutlak cûdu-
na nida ediyorlar, mutlak ubudiyetlerinin diliyle O’nun mutlak rububiyetine sesleni-
yorlar.

İşte bu ulvî, manevi yardımlaşma ile insan; 

- hakirlik, küçüklük, acizlik esfel-i safilininden hilafetin, emaneti yüklenmenin 

- ve göklerin ve yerin kendisine musahhar kılınmasıyla mükerremiyete kâbil olma-
nın âlây-ı illiyyinine terakki eder.”

13. 5. “Kur’anın yüksek meziyetlerinden biri de şudur ki …:”

Devamı var:
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“Bil ki: Kur’an’ın yücelik meziyetlerinden biri de ayetlerin sonunda neticeleri veya 
illetini beyan eden fezlekeleri zikretmekle:

- Kesret konularının peşinde vahdet uyarılarında bulunmak, 

- tafsilin peşinde konuyu özetlemek

- ve cüz’iyata ait bahislerin peşinde mutlak rububiyetin düsturlarını, keza şümullü 
ve umumi kemâlî sıfatların kanunlarını getirmektir. Ta ki muhatabın zihni zikrolunan 
bu kevni cüz’de boğulup da mutlak ulûhiyet mertebesinin azametini unutmasın, böy-
lece azamet, heybet ve kibriya sahibi zâta karşı fikrî ubudiyetin adabının gereklerini 
ihlal etmesin, keza o cüz’iden emsaline ve benzerlerine zihnini açsın.

Keza Kur’an bu üslûb ile –velev hakir ve zail de olsa– her bir cüz’ide ezel ebed 
sultanının marifetine ve Ehad-i Samed’in esma cilvelerinin şuhûduna açık bir yol, isti-
kametli bir cadde ve parlak bir hüccet olduğunu sana gösterir ve fehmettirir. 

Bu üslûbtaki Kur’an’ın meseli şöyle birinin hâline benzer: 

Kendisinde küçük bir Güneş olan bir su damlasını ve Güneş’in ziyasındaki renkle-
rin tecelli ettiği bir çiçeği gösterdikten hemen sonra, gün ortasında bütün haşmetiyle 
parıldayan Güneş’i birden sana gösterir ve başını o Güneş’e çevirtir. Ta ki zihnin ka-
rışmasın, Güneş senin nezdinde küçülüp de onun azametinin levazımatını inkâr et-
meyesin. 

Mesela Yusuf sûresinde cüz’i bir olayın peşinde ٍم َعِليٌم
ْ
 Ve her ilim‘ َوَفْوَق ُكّلِ ِذي ِعل

sahibinin üstünde bir bilen vardır.’ (Yusuf, 12/76)

Hacc sûresinde َقْدِر۪ه َحقَّ   َ اللّٰ َقَدُروا   ,Allah’ı gereği gibi takdir edemediler.’ (Hacc‘ َما 

22/74)

Nur sûresinde ِلَك
ٰ

۪ذيَن ِمْن َقْبِلِهْمۜ َكذ
َّ
َن ال

َ
ذ

ْ
ِذُنوا َكَما اْسَتا

ْ
َيْسَتا

ْ
َم َفل

ُ
ُحل

ْ
َفاُل ِمْنُكُم ال

ْ
ط

َ
ال

ْ
َغ ا

َ
ا َبل

َ
 َوِاذ

ُ َع۪ليٌم َح۪كيٌم َياِت۪هۜ َواللّٰ
ٰ
ُكْم ا

َ
ُ ل ُن اللّٰ -Çocuklarınız ergenlik çağına geldiklerinde, kendile‘ ُيَبّيِ

rinden öncekilerin izin istedikleri gibi izin istesinler. Allah, ayetlerini size işte böyle 
açıklar. Ve Allah, Alı�m’dir- Hakı�m’dir.’ (Nur, 24/59)

Ankebut sûresinde ُموَن
َ
ْو َكاُنوا َيْعل

َ
َعْنَكُبوِتۢ ل

ْ
َبْيُت ال

َ
ُبُيوِت ل

ْ
ْوَهَن ال

َ
-Evlerin en gevşe‘ َوِانَّ ا

ği, şüphesiz örümceğin evidir. Keşke bilselerdi!’ (Ankebut, 29/41) ayeti ve bunların 
emsalleri…”
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Sonuç

1980’lerden itibaren bu kıymettar eseri Arabî orijinalinden okuyan ve ilk tercüme-
de bazı eksiklikler, atlamalar ve yer yer yanlışlar gören biri olarak Mesnevi’yi yeniden 
tercüme ettim. Bu makale ile de ilk tercümedeki bazı durumlara dikkat çekmeyi ve 
ilgi duyanlarla paylaşmayı bir görev addettim. Bu vesileyle eserin müellifini ve akıcı 
bir dille Türkçeye kazandırılmasına vesile olan Abdülmecid Efendi’yi rahmetle yâd 
ediyorum.

Makalenin “ezber bozan” bir çalışma olduğunun farkındayım. Ayrıntılara inildiğin-
de ilk tercümede daha nice eksikler ve hatta tercüme hataları bulmak mümkündür. 
Hem hayli eksik olması hem de yer yer hatalı tercümeleri bulunması sebebiyle Nur’un 
Arabî Mesnevi’si heyet halinde yeniden tercüme edilmelidir. Bediüzzaman’ın bu eseri, 
aslının şanına yakışır bir şekilde okuyucunun istifadesine sunulmalıdır. Tahkik mesle-
ğinde giden Nur talebelerine yakışan da budur. İlk tercüme elbette kıyamete kadar bir 
nostalji olarak basılmaya devam eder, ama orijinalindeki engin manalardan gelecek 
nesiller mahrum bırakılmamalıdır.

Not: Benzeri bir durum İşaratu’l-İ’caz tercümesi için de aynen geçerlidir.
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RİSALE-İ NUR’UN TELİF TARİHLERİNİN ÖNEMİ 
VE ESERLERİN ANLAŞILMASINDAKİ YERİ

Ali ARSLAN1

Öz
Telif çalışmalarına Osmanlı’nın son döneminde başlayan Said Nursi 1960’a kadar 

birçok önemli olayı yaşamış, müdahil olmuş veya tesirine maruz kalmıştır.  Birçok 
bilgi ve belgenin bulunduğu Risale-i Nur’dan faydalanmak için mutlaka tarihlemenin 
yapılması gerekmektedir. Bu husus Risale-i Nur’daki konuların hangi bağlamda yazıl-
dığını anlamak ve değerlendirmek için de zaruret kesbetmektedir. Bu çalışmamızda, 
tarihlemenin ne kadar elzem olduğu Said Nursi’nin yazdığı bir kitap için değil o kita-
bın bir risalesi/bölümü hatta bölümün bir kısmı, bazen de bir parçası için bile şart 
olduğu ele aldığımız On Dördüncü Söz örneğiyle ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Telif, tarih, zaman, mekan, neşir

THE IMPORTANCE OF COPYRIGHT DATES OF RISALE-I NUR AND
ITS PLACE IN UNDERSTANDING THE WORKS

Abstract
Said Nursi, who began his copyright studies in the last period of the Ottoman Em-

pire, went through and took part in many important events or was exposed to its 
effect until 1960. In order to benefit from Risale-i Nur, which has lots of information 
and documents, it is necessary to date. This issue is also necessary to understand and 
evaluate the context in which the topics in Risale-i Nur are written. The dating is es-
sential and it is a must not only for a book written by Said Nursi but also for a section 
of the book, even a part of the section, and this will be shown through the example of 
the Fourth Word in this study.

Key Words
Copyright, date, time, place, publishing
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Telif edilen bir eserin yazarı bilinmeden, yazıldığı tarih tespit edilmeden ve eserin 
içeriğinin ne olduğu anlaşılmadan ondan faydalanmak neredeyse imkânsızdır. Dinî, 
fikrî, tarihî, içtimaî, ilmî, teknik ve sair alanlardaki eserlerden faydalanma usullerinde 
ayrı ayrı yaklaşımlar ortaya konsa da, faydalanılacak eserin telif tarihi bütün alanlar-
da yazılan eserlerin kıymetlerini ortaya çıkaran en önemli kriterdir.

Eserin yazarı çok önemli olmasına rağmen bazı hallerde yazar bilinmese de, eserin 
yazılış tarihinin bilinmesi halinde bu eserden faydalanmak –verilen bilgi ve fikrî ma-
lumatın sağlam olması halinde– çok da problem teşkil etmeyecektir. Fakat bir eserin 
yazılış tarihi belli değil ise bu eserden faydalanmak hele hele fikrî ve teknik alanlarda 
faydalanmak neredeyse imkansız hale gelecektir. Eserdeki malumat isterse dünyada 
ilk defa bir şeyi ortaya koysa bile, tarihlendirilemediği takdirde, bunun bir kıymet-i 
harbiyesi olmayacaktır. Zira yazılış tarihi belli olmayan bir eserin –kendisinden son-
ra yazılmış bile olsa– tarihlenmiş bir eseri eserin önüne geçme ihtimali yoktur. Zira 
hangi eserdeki bilgi ve fikirlerin önce olduğunun tespiti imkansız olacaktır. Sondan 
yazılmış olsa bile tarihlenmiş eserdeki fikirler dikkate alınacaktır. Bazen bir yıl değil 
bir haftanın hatta bir günün, belki de temel dönüşümün yaşandığı bir anın bile değişik 
değerlendirme ve yorumlara neden olacağı malumdur.

1. Risale-i Nur’dan Faydalanmada Telif Tarihi Problemi

Dinî, fikrî, içtimaî pek çok konuyu içeren bir tefsir olan Risale-i Nur’da Said Nur-
si’nin yaşadığı dönemle ilgili birçok tarihî bilgi ve hatırat da vardır. Ancak Said Nursi 
Risale-i Nur ile insanların İslamî, tahkikî bir iman sahibi olmalarına yardım etmeyi 
hedeflemesi dolayısıyla tarihlemeye pek de ihtiyaç görmemiştir. Bundan dolayı farklı 
zamanlarda yazılan kısımlar, konu itibarıyla bir düzenlemeye tabi tutulmuş ve tarih 
sırasına pek dikkat edilmemiştir. Tefsir ve imanlarını takviye için okuyanları pek etki-
lemese de Said Nursi’nin fikirlerini tespit ve fikrî hayatını anlama, siyasi-sosyal olay-
lar karşındaki tavrını kavrama, hatıralarından faydalanma ve tarih açısından önemli 
bilgileri kullanabilmek için Risale-i Nur’daki hangi parçanın ne zaman yazıldığının 
mutlaka tespiti şarttır.

Risale-i Nur’dan dinî, fikrî, felsefî, sosyal, siyasî, tarihî açıdan faydalanmak isteyen-
lerin önündeki engellerden birisi bu eserlerdeki hangi kısmın hangi tarihte yazıldığı-
nın tam olarak ortaya konmamasıdır. Hele hele Osmanlı’dan Cumhuriyet’e birçok dö-
nüşümün vuku bulduğu bir dönemde yaşayan Said Nursi’nin eserlerinin yazılış tarihi 
bilinmediği zaman bir fikir veya bilginin değerini tespit etmek kolay değildir. Bundan 
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dolayı Risale-i Nur metinlerinin yazılış tarihlerinin bilinmesi halinde Said Nursi’nin 
her bakımdan değerlendirmeye alınmasının önündeki bir engel de aşılmış olacaktır. 
Esasında Risale-i Nur metinlerinin telif tarihlerinin bilinmemesi birçok yanlış değer-
lendirme yapılmasına neden olmakta veya kasten yanlış yapmak isteyenlerin işini de 
kolaylaştırmaktadır.

Risale-i Nur üzerine çalışma yapan mütehassısların bir an önce Risale-i Nur’un 
bütün parçalarının telif tarihlerini tespit ederek eserlerin üzerlerine kayıt düşmeleri 
gerekmektedir. Biz Risale-i Nur’dan bir tarihçi ve sosyal bilimci olarak faydalanmak 
istediğimizde karşılaştığımız tarihlendirme problemine dikkat çekmek düşüncesiyle 
tek bir risaleyi ele alarak tarihleme probleminin önemine dikkat çekmek istiyoruz.

2. Bir Örnek Olarak On Dördüncü Söz’ün Telif Tarihinin Tahlili

Said Nursi’nin Sözler adını verdiği eserinin Isparta’ya bağlı Barla’da ikamet ettiği 
1927-1934 arasında yazıldığı genel bir kabuldür. On Dördüncü Söz; esas kısım, Hâti-
me ve Zeyl olmak üzere üç parçadan oluşmaktadır. On Dördüncü Söz’ün esas kısmının 
Said Nursi’nin Barla’da bulunduğu dönemin hangi zaman diliminde yazıldığı da bilin-
memektedir.

2. 1. On Dördüncü Söz’ün Esas Kısmının Telif Tarihinin Tespiti

On Dördüncü Söz’ün girişinde “Elif Lâm Râ. Bu öyle bir kitaptır ki, hikmeti her 
şeyi kuşatan ve her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah tarafından, ayetleri sağlam 
şekilde tanzim edilmiş, sonra da tafsilatı açıklanmıştır (Hûd, 11/1)” suresiyle başlan-
mıştır. Ayrıca girişte “Kur’ân-ı Hakîmin ve Kur’ân’ın müfessir-i hakikîsi olan Hadîsin 
bir kısım yüksek ve ulvî hakaikına çıkmak için teslim ve inkıyâdı noksan olan kalble-
re yardım edecek basamaklar hükmünde, o hakikatlerin bir kısım nazirelerine işaret 
edeceğiz. Ve hâtimesinde bir ders-i ibret ve bir sırr-ı inâyet beyan edilecek” ifadesine 
yer verilmiştir.2

Sathî bir nazarla yukarıdaki girişe göre düşünülürse On Dördüncü Söz’ün esas 
kısmı ile Hâtime kısmının aynı tarihlerde yazıldığı kanaatine varılabilir. Hatta bizzat 
Said Nursi “İşte bak şu: Misal olarak, bu Barla ağzının, şu dağ lisanının bir muazzam 
kelimesi olan, bu odamızın önündeki çınar ağacına bak, gör. Ağacın şu üç başının her 
başında kaç yüz dal dilleri var. Ve her dilde, bak, kaç yüz mevzun ve muntazam meyve 

2 Bediüzzaman Said Nursi, Sözler (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 231.
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kelimeleri var”3 ifadesiyle de On Dördüncü Söz’ün esas kısmının Barla’da hatta kaldığı 
odada yazıldığı ortaya konulmuştur. Barla’da yazıldığı kesin olan On Dördüncü Söz’ün 
esas kısmının 1927-1934 arasındaki hangi senede yazıldığını tespit etmek için metin 
içi analiz yeterli olmamaktadır. Bu esas kısmını tam olarak tespit etmek için başka 
kaynaklardan faydalanılarak ortaya çıkarılması gerekmektedir.

2. 2. On Dördüncü Söz’ün Hâtime Kısmının Telif Tarihinin Tespiti

On Dördüncü Söz’ün bir sayfalık Hâtime kısmının tek bir tarihte değil iki ayrı ta-
rihte yazıldığını metin içindeki mekân ve tarihi olaylara yapılan atıflardan anlıyoruz.

On Dördüncü Söz’ün “Gafil kafaya bir tokmak ve bir ders-i ibrettir” cümlesiyle 
başlayan “Hâtime” kısmının ikinci paragrafında “Ey nefis! Şu temsile bak, gör, nasıl 
dünyaya hasr-ı nazar, aziz bir lezzeti elîm bir eleme kalb eder. Meselâ, şu karyede, 
yani Barla’da, iki adam bulunur”4 denilmektedir. Bu cümle dikkate alındığında Hâti-
me kısmının başlangıcının Barla’da yazıldığı bizzat Said Nursi tarafından açıkça belir-
tilmiştir. Ancak Hâtime kısmının altıncı paragrafına biraz dikkatlice bakıldığında bu 
parçanın Barla’da yani 1927-1934 arasında yazılmadığı anlaşılmaktadır. Zira “Hem 
deme, ‘Ben de herkes gibiyim.’ Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık 
eder. Herkesle musibette beraber olmak demek olan teselli ise, kabrin öbür tarafın-
da pek esassızdır. Hem kendini başıboş zannetme. Zira şu misafirhane-i dünyada, na-
zar-ı hikmetle baksan, hiçbir şeyi nizamsız, gayesiz göremezsin. Nasıl sen nizamsız, 
gayesiz kalabilirsin? Zelzele gibi vakıalar olan şu hadisat-ı kevniye, tesadüf oyuncağı 
değiller. Meselâ, zemine nebatat ve hayvanat envâından giydirilen, birbiri üstünde, 
birbiri içinde gayet muntazam ve gayet münakkaş gömlekler, baştan aşağıya kadar 
gayelerle, hikmetlerle müzeyyen, mücehhez olduklarını gördüğün ve gayet âli gayeler 
içinde kemâl-i intizamla meczup mevlevî gibi devredip döndürmesini bildiğin halde, 
nasıl oluyor ki, küre-i arzın, benî Âdemden, bahusus ehl-i imandan beğenmediği bir 
kısım etvâr-ı gafletin sıklet-i mâneviyesinden omuz silkmeye benzeyen zelzele gibi”5 
satırlarının sonuna bir haşiye konmuş ve “İzmir zelzelesi münasebetiyle yazılmıştır” 
kaydı düşülmüştür. Bu haşiyeye dikkat edelim: 1927-1934 arasında Türkiye’de bü-
yük bir deprem olmadığı dikkate alındığında On Dördüncü Söz’ün Hâtime’sinin son 
iki paragrafı İzmir depreminden sonra yazılmış olduğu kesinlik kazanmaktadır. İzmir 
depreminin 22 Eylül 1939’da meydana geldiği göz önünde tutulduğunda Hâtime’nin 

3 Nursi, Sözler, 234.
4 Nursi, Sözler, 239.
5 Nursi, Sözler, 240.
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son kısmının 1939 sonlarında yazıldığı ortaya çıkmaktadır. Bu tarihi kabul etmemizin 
en önemli delili ise 1939 sonunda yani 27 Aralık 1939’da meydana gelen Erzincan 
depreminden bahsedilmemesidir.

Kısacası bu bir sayfalık Hâtime kısmının baş tarafı 1927-1934 arasındaki bir tarih-
te yazılmış olmasına rağmen Hâtime’nin son tarafı 1939 sonlarında kaleme alınmıştır.

2. 3. On Dördüncü Söz’ün Zeyli’nin Telif Tarihinin Tespiti

On Dördüncü Söz’ün son parçası olan zeylinin telifi ise bütünüyle Said Nursi’nin 
Barla hayatından beş-altı yıl sonraki bir döneme aittir. Zira Barla’da 1927-1934 ara-
sında yazıldığı kabul edilen Sözler eserinin On Dördüncü Söz’ünün sonunda bulunan 
On Dördüncü Söz’ün Zeyli’nin, Said Nursi’nin Barla dönemi ait olmadığı ve 1940’ta ya-
zıldığı basit bir metin içi incelemeyle anlaşılmaktadır. Şöyle ki; bu zeylin yazılmasının 
dayanağı “Ne zaman ki yer müthiş bir sarsıntıyla sarsılır. Ve yeryüzü bütün ağırlıkla-
rını dışarı çıkarır. Ve insan ‘Ne oluyor buna?’ der. O gün yeryüzü üzerinde herkesin ne 
iş yaptığını haber verir. Çünkü Rabbin ona konuşmasını emretmiştir (Zilzal, 99/1-5)” 
mealindeki surelerdir. Girişteki “Şu sure kat’iyen ifade ediyor ki, küre-i arz, hareket ve 
zelzelesinde vahiy ve ilhama mazhar olarak emir tahtında depreniyor. Bazan da titri-
yor. Mânevî ve ehemmiyetli bir canipten, şimdiki zelzele münasebetiyle, altı yedi cüz’î 
suale karşı, yine mânevî ihtar yardımıyla cevapları kalbe geldi. Tafsilen yazmak kaç 
defa niyet ettimse de izin verilmedi. Yalnız icmalen kısacık yazılacak.”6 ile “Bu büyük 
zelzelenin maddi musibetinden daha elim, manevî bir musibet olarak şu zelzelenin 
devamından gelen korku…”7 gibi ifadeler dolayısıyla bu zeylin meydana gelen büyük 
bir depremle ilişkili olarak kaleme alındığı açık bir şekilde meydandadır. 

Bundan dolayı On Dördüncü Söz’ün zeyil kısmının Said Nursi’nin Barla’da ikamet 
ettiği 1927-1934 arasında yazılmış olması imkansızdır. Zaten bu zeylin son sorusu ve 
Said Nursi’nin verdiği cevapta da bu zeylin 1939’daki İzmir ve Erzincan depremlerin-
den sonra yazıldığını net bir şekilde kayda geçirilmiştir. 

Bu ifadeler şu şekildedir:

“Yedinci sual: Bu hadise-i arziye, bu memleketin ahali-i İslâmiyesine bakması ve 
onları hedef etmesi neyle anlaşılıyor? Ve neden Erzincan ve İzmir taraflarına daha 
ziyade ilişiyor? 

6 Nursi, Sözler, 241.
7 Nursi, Sözler, 241.
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Elcevap: Bu hadise hem şiddetli kışta, hem karanlıklı gecede, hem dehşetli soğukta, 
hem Ramazan’ın hürmetini tutmayan bu memlekete mahsus olması, hem tahribatından 
intibaha gelmediklerinden, hafifçe gafilleri uyandırmak için o zelzelenin devam et-
mesi gibi çok emarelerin delâletiyle, bu hadise ehl-i imanı hedef edip, onlara bakıp, 
namaza ve niyaza uyandırmak için sarsıyor ve kendisi de titriyor. Biçare Erzincan gibi 
yerlerde daha ziyade sarsmasının iki vechi var: (…) Lâ ya’lemu’l-gaybe illallah.”8

Yukarıdaki metindeki net ifadeler dikkate alındığında bu zeylin Barla’da yazılmış 
olması mümkün değildir. Çünkü Bediüzzaman Said Nursi bu tarihlerde Kastamonu’da 
bulunmaktadır. Atıf yapılan İzmir depreminin 22 Eylül 1939’da ve Erzincan depremi-
nin de 27 Aralık 1939’da meydana geldiğini dikkate alındığında On Dördüncü Söz’ün 
Zeyli’nin yazılış tarihinin 1940’ın başları olduğuna hükmetmemiz gerekmektedir. Zira 
zeylin baş giriş kısmında “şu zelzelenin devamından gelen korku” ifadesiyle yapılan 
atıftan da depremin etkisinin devam ettiği ya da artçı depremlerin yaşandığı bir dö-
nemde kaleme alındığı anlaşılmaktadır.

Sonuç

Telif çalışmalarına Osmanlı’nın son döneminde başlayan Said Nursi 1960’a kadar 
birçok önemli olayı yaşamış, müdahil olmuş veya tesirine maruz kalmıştır. İslam’ın 
imanî konularının ağırlıkta olduğu Risale-i Nur’un tasnifinde tarihî süreç yerine konu 
esas alınmıştır. Birçok bilgi ve belgenin bulunduğu Risale-i Nur’dan faydalanmak için 
mutlaka tarihlemenin yapılması gerekmektedir. Bu husus Risale-i Nur’daki konuların 
hangi bağlamda yazıldığını anlamak ve değerlendirmek için de zaruret kesbetmekte-
dir. Tarihlemenin ne kadar elzem olduğu Said Nursi’nin yazdığı bir kitap için değil o 
kitabın bir risalesi/bölümü hatta bölümün bir kısmı, bazen de bir parçası için bile şart 
olduğu yukarıda ele aldığımız On Dördüncü Söz örneğiyle ortaya konulmuştur.

Risale-i Nur eserlerinden faydalanmak isteyenlerin önündeki zorlukları ortadan 
kaldırmak için eserler üzerinde uzmanlaşanların tarihleme işlemini bir an önce ger-
çekleştirmeleri ilk yapmaları gereken faaliyet olmalıdır. Zira “Kim söylemiş, kime söy-
lemiş, niçin söylemiş, ne makamda söylemiş”9 cümlesini temel ilke edinen Said Nur-
si’nin eserlerini de bu prensibe göre tarihlendirmek elzem olsa gerektir.

8 Nursi, Sözler, 246.
9 Bediüzzaman Said Nursi, Muhakemat (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 123.
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BEYANIN PSİKOLOJİSİ 

Taha ÇAĞLAROĞLU1

Öz
Anlama ve anlatmanın zemini psikolojiktir. Düşünce ve sanat, esas itibarıyla iman veya 

inkârın hareketinden, ruhun veya nefsin heyecana düşmesinden tezahür eder. İnsan beya-
nı, güzelin, hakikat güzelliğinin peşinde bir yolculuktur. Sevenin ve sevilenin Bir’den geldi-
ğini, Bir’e gittiğini, her şeyin “Birden/Bire” olduğunu, künfeyekûn bilinciyle idrak etmektir. 
Bir metinde parçaların birleştirilmesiyle bütün güzelliği ortaya çıkar. Parça bilinmeden de 
bütün oluşturulamaz. Kâinat denilen beyanda da durum böyledir. Hayat ve ölüm, hastalık 
ve sağlık, gençlik ve ihtiyarlık, iyilik ve kötülük, ancak bir bütün olarak okunabildiğinde 
kâinattaki beyanın ontolojik anlamı çözülebilir. Kâinattaki sanat, insandaki beyan ve hitap 
çiçeğini netice vermiştir. İnsan dışındaki varlıkların sanat eseri veremediğini, insan gibi 
konuşup yazamadığını hatırladığımızda insanın özündeki nakış cevherini ve sanatın kay-
nağının madde olmadığını fark ederiz. Nutuk ve beyan yeteneği, insanı Allah’a muhatap 
kılacak bir makama yükseltmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sanat, beyan, güzellik, hitap, psikoloji

PSYCHOLOGY OF STATEMENT

Abstract
The basis of understanding and explaining is psychological. Thought and art are ma-

nifested mainly from the movement of faith or denial, and the excitement of soul or self. 
Statement of mankind is a journey in pursuit of the beauty and the beauty of truth. It is 
to realize that the lover and the beloved come from the One, that they go to the One, that 
everything is “from One/ to One”, through the awareness of kun faya kun meaning “be, and 
it is”. In one text, the whole beauty is revealed by combining the pieces. A whole cannot 
be created without knowing the pieces. This is the case in the statement called universe. 
When life and death, disease and health, youth and old age, good and evil can only be read 
as a whole, the ontological meaning of the statement in the universe can be deciphered. 
The art in the universe produces the statement and the addressing of the mankind. When 
we remember that non-human beings cannot produce artwork or speak like human be-
ings, we realize that the elaborate core that is in the essence of man, and the source of art 
are not matter. Ability of speech and statement has placed mankind in a high position that 
enables them to talk to Allah.

Key Words

Art, statement, beauty, addressing, psychology

1 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, Ankara (tahacaglaroglu@gmail.com)
Gönderim Tarihi: 06.11.2018, Kabul Tarihi: 20.12.2018
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İnsan hayatında yaşananlar –ister fikir isterse sanat bağlamında düşünelim– an-
lama ve anlatmayı intaç eder. Anlama ve anlatmanın da zemini psikolojiktir. İnsan 
anlatmak zorundadır, fıtratı bunu iktiza eder ve insan anlatır. 

Düşünce ve sanat, esas itibarıyla iman veya inkârın hareketinden, ruhun veya nef-
sin heyecana düşmesinden tezahür eder. Böylece beyan ortaya çıkar. İnsan ‘fâzıl şehir’ 
veya ‘fâsık şehir’ (ve cahil şehir ve dalâlet şehri) kurma yolunda uzun bir yola çıkar. 
Felsefe düşünür, sanat kurgular, müzik terennüm eder.

Sanat anlatılamazın anlatılması, bilinmeyenin bilgisi gibi tanımlarla da ifade edil-
mektedir. Edebiyat eserinde fikir değil duygu esastır. Bu duyguları kişilerin yaşantıla-
rında, bir mekân ve zamana bağlı olarak davranışlar içinde buluruz. Düşünce olayla-
rın, hayatın, kişilerin, mekânların, çatışma ve duyguların künhüne yayılmıştır. 

Edebî eserde birey vardır. Düşünen, seven, korkan, nefret eden, aşağılayan, sab-
reden, hayra ve şerre koşan, nefsine aldanan ve hükmeden, cesur ve korkak, vefalı ve 
hain, vurdumduymaz ve ikiyüzlü vb. birey karşımızdadır. Şiir, hikâye ve romanda bu 
tipler ve karakterleri buluruz. Fakat her insanda ayrı ayrı bir âlem keşfederiz. Çünkü 
her bir insan tekinde özgünlük vardır. Her insanın kâinata ve olaylara bakışı, sabrı ve 
isyanı, şefkati ve nefreti, tepkisi ve suskunluğu başkalarından mutlaka farklıdır.

Edebiyat eserinde ânlar, tablolar, manzaralar, şehirler ve hayatlar çepeçevre kuşa-
tır bizi. Şair, o en öz olan, sanatlar içinde hükümdar sayılan şiiriyle ânı, tabloyu yakala-
mak arzusundadır. Şiir hülâsadır. Bu hülâsaya kâinattaki aşkın musiki, özetlenemeye-
cek bir güzellikte dercedilmiştir. Metaforlara sinmiş olan manalar, çağrışım ve imalar, 
derinden derine o güzelliği, “Ben batıp gidenleri sevmem” hikmetini hatırlatmaktadır. 

Hikâyeci hayatın bir parçanın dünyasını resmetmeye çalışır. Romancı ise hayata 
bir bütün olarak bakmayı amaçlar. Roman ve hikâyede tahkiye esastır. “Şair, yaşadı-
ğı ânı, sesi, duyuşu sonsuza katmak isterken romancı bütün bir hayatı açmak, onu 
sonsuzluğa katmak ister. Öykü ise tam bu iki türün arasında durur.”2 Fakat bunların 
hepsi de sanat çatısı altında toplanmıştır. Evleri aynıdır, odaları farklıdır. Baktıkları 
pencereler, gördükleri manzaralar, yakaladıkları hayaller, daldıkları muazzam deniz-
ler değişik değişiktir. Oysa aynı çatı altında yaşayan kardeşlerdir tümü de; aynı şehir-
dedirler. Bu mekânda “nurdan bir şehir gibi” (NFK) ruhunu seyretmek isteyenler de 
vardır, manen nefes alamayıp kendisinde boğulanlar da. İster istemez psikolojik bir 
satıhtadır hepsi de.

Bir beyan/belagat yolculuğuna çıkmak isteseniz yanınıza hangi anahtar kelimele-
ri/kavramları alırdınız? 

2 Necip Tosun, Modern Öykü Kuramı, Hece Yayınları, Ankara, 2011.
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Ahmet İnam “Anadolu’ya Gönülle Döşenen Kavram Yolları”na “Anadolu’ya doğru 
yola çıkacağız. Yanımıza hangi kavramları alalım?” sorusuyla başlıyordu.3 Biz de sözü 
beyana, belagate getireceğiz. 

Belagat, edebiyat kurallarını ve söz sanatlarıyla ilgili meânî, beyan ve bedîi kapsa-
yan ilim dalı olduğuna göre öncelikle bu üç kavramı yanımıza almalıyız. 

Allah’ın kâinattaki sanatı anlam katmanlarıyla doludur, büyük bir kitap biçiminde 
görünmektedir. İnsan aklı, hikmet kütüphanesini kâinattan almıştır. Yaratılan her şey 
Kur’an gibi belagatli bir beyandır. Bütün meyvedar ağaç ve bitkiler; ‘mîzanlı ve fesa-
hatli’ yapraklarının dilleri, ‘süslü cezaletli’ çiçeklerinin sözleri ve ‘intizamlı ve belagat-
li’ meyvelerinin kelimeleriyle konuşmaktadır. Kur’an da kâinatı okumaktadır. 

Kur’an, Kur’an-ı Mucizülbeyan’dır. Tekvînî Kur’an olan kâinat da bir beyandır. İn-
san beyanı güzelin, hakikat güzelliğinin peşinde bir yolculuktur. Sevenin ve sevilenin 
Bir’den geldiğini, Bir’e gittiğini, her şeyin “Birden/Bire” olduğunu künfeyekûn bilin-
ciyle idrak etmektir. 

Nesnelerin macerasını anlatan metinlerin hemen hepsinde metaforik dilin söz ko-
nusu olduğunu söyleyen Hasan Akay önemli bir noktaya temas ederek partikül için 
“Hem ‘parça’ hem de –aynı anda– ‘bütün’ anlamına gelir ve parçalı görünen yapıda-
ki –kimliksel- bütünlüğü de bütüncül yapıdaki –bireysel veya örgütsel- parçalılığı da 
ifade eder”4 der. İşte buradan yola çıkarak kâinat denilen beyanda her şeyin her şeyle 
ilişkili olduğunu, kâinat denilen kitabın bütüncül algılanması gerektiğini hatırlayalım. 
Hayat mülkten ibaret değil melekût da vardır. Hastalık, dert, çile, musibet, felaket, 
ölüm vb. olgular tek başına çözümlenemez. Bunlardaki arka plan, hikmet hakikati 
okunamazsa, parça ve bütün kavranamazsa, sivrisineğin veya incir çekirdeğinin gü-
neşle, yıldızlarla olan irtibatı görülemezse kâinat denilen beyan ve sonsuza uzanan 
zaman, insana açılmaz. Kabil-Habil, Firavun-Musa, İbrahim-İsmail, Yusuf-Züleyha vb. 
problemler çözülemez.

Sanat varoluşta mevcuttur. Fakat herkes bunu fark edemez veya dikkatsizlik ve 
duyarsızlık dolayısıyla takdir edemez. Şair denilen bülbüller, cana yakındır, fark eder 
ve söyler. Şairin nefisten mi, ruhtan mı hareket ettiği hususu hepten mühimdir. 

Şiir ve mimari kâinatın yaratılışında ve bütün sanatlarda vardır. Şiir melekut cihe-
tini, mimari mülk cihetini ifade eder. Şiir gibi ev, şiir gibi insan, şiir gibi elbise denir. 
İsmet Özel’in “Dilce susup bedence konuşulan bir çağda”5 ifadesi (dil kelimesini hem 

3 Ahmet İnam, “Anadolu’ya Gönülle Döşenen Kavram Yolları”, Hece 162/163/164, (Haziran 2010): 130-
141.
4 Hasan Akay, “Metnin Metaforik Dili ve Bütüncül Algılama”, Karabatak 40, (Eylül 2018).
5 İsmet Özel, Erbain (İstanbul: Şule Yayınları, 1997)
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gönül hem de lisan diye de düşünelim) tam da bu hakikate denk düşmektedir. Mülk 
(mimari) dış güzelliktir, melekut (şiir) iç güzelliktir. 

Kâinattaki sanat, insandaki beyan ve hitap çiçeğini netice vermiştir. İnsan dışında-
ki varlıkların sanat eseri veremediğini, insan gibi konuşup yazamadığını hatırladığı-
mızda insanın özündeki nakış cevherini ve sanatın kaynağının madde olmadığını fark 
ederiz. 

Nutuk ve beyan yeteneği insanı Allah’a muhatap kılacak bir makama yükseltmiştir. 
Ne yazık ki özellikle çağımızda şiirden tiyatroya, öyküden romana, resimden müziğe 
birçok sanat dalı sehhar medeniyetin büyüleyici tuzaklarının tutsağı olmuş, fıtrata ve 
insanın latifelerine suikastlar tasarlamıştır. Haşr suresinin 19. ayeti yani “Allah’ı unu-
tan ve bu yüzden Allah’ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olma-
yın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir” ayetinden yola çıkarak “Allah’ı unutan 
sanat” kavramını ortaya atabiliriz. İşte bu sanata afyon nazarıyla bakabiliriz: Allah’ı 
unutan ve unutturan sanat; ‘cahil şehr’e, ‘fâsık şehr’e, ‘dalâlet şehri’ne giden yol.

Rahman suresinin başında Allah’ın Kur’an’ı talim ettiği, insanı yarattığı ve insana 
beyanı öğrettiği belirtilir. İnsanı yaratanın Allah olduğu vurgulandıktan sonra insana 
beyan özelliği verildiği ifade edilir. Ayrıca edebiyat ilmine ve sanatına teşvik de hisse-
dilir bu ayette. İnsanı kim yaratmışsa beyanı da, Kur’an’ı da O öğretmiştir. Dolayısıyla 
beyanı, nutuk ve hitabı, söz ve metni, konuşma ve kitabı anlayabilecek akıl ve mantığı 
yaratan da, düşünmeyi, güzel sanatları tasarlamayı, kurgulamayı bahşeden de, insanı 
lisanla donatan da O’dur. Beyanı öğreten Rahman, Kur’an’ı da, hayrı ve şerri de, hakkı 
ve bâtılı da, güzeli ve çirkini de talim etmiştir. (Kur’an’da anlatılan olaylara tarihsel-
leştirme nazarıyla bakılamaz. Ayetler tarihselleştirilemez; ayetler belli bir dönemin 
siyasi veya ekonomik tarihi diye değerlendirilemez. Kur’an kıssadan yalnızca bir hisse 
ve bir tarihî hikâyeden bir ibret çıkarma olarak ele alınamaz; küllî bir düsturun efradı 
olarak her asırda ve her tabakaya hitap ederek taze nazil olan hakikattir. Kur’an’da-
ki kıssalar, tasvirler, sanat ve fikir söylemleri pek çok sanatçıya yol gösteren, ufuklar 
açan, tükenmez bir hazine niteliği taşımaktadır.) 

Belâgat; öncelikle meânî (kelamın hâlin gereğine uygun olması, sözün yerinde 
olma şartlarını inceleyen ilim dalı), beyan (en açık bir biçimde), bedî (kelamın süs-
lenmesi, sözün güzel olması yöntem ve kurallarından bahseden ilim) ve bunlarla ilgili 
unsurları kapsayan bir ilimdir. Sözün fesahatli yani fasih, açık seçik olmasıdır belagat. 
Terim olarak meleke (tekrarla kazanılan yatkınlık, yeti) ve ilim olma noktasında iki 
anlamda kullanılmış. Batı’da yeti anlamındaki belâgate zloquence, ilim anlamında da 
rhétorique kelimeleri vardır.6

6 bkz. Hulusi Kılıç, “Belâgat”, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 5 (Ankara: TDV Yayınları, 1992), 
384-387.
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Fesahat (éloquence) sözün ses ve anlam arızalarından kurtarılması yollarını gös-
teren bir disiplin olarak tanımlanmaktadır. Fesahati bozan hâller; seslerin yorucu va-
sıfta olması, tekrar sıklığı, garabetin tezahürü gibi kusurlardır. Meani anlamın görevi 
karşısında ifadenin şekillendirilmesidir, sözün uygun biçimde söylenmesidir. (Maani, 
manalar demektir ve belagat şubelerinden biridir. Sözün hâlin gereğine ve makama 
uygun olmasına mahsus ilim dalıdır. Meani kelimesinin sözlük anlamı ‘uzaklaşmak’tır. 
Meani ilmi cümle şekillerinin, kullanılışlarının, sözlerin hâlin gereğine uygunluğunu 
bildiren hâllere dair yöntemleri, kuralları açıklayan ilim olarak tanımlanmış, belagat-
te ilm-i maani olarak değil ilm-i meani diye meşhur olmuştur.)7

“Kendisiyle delâletin tam olduğu şey” olarak tanımlanan beyan, lafzın anlama de-
laletinde vuzuha kavuşabilmek için gereken melekeyi kazandıran ve bununla ilgili ku-
ralları içine almaktadır.8

‘Hüsn-ü mücerred’ bizzat güzel olan saf güzellik, soyut güzellik anlamlarına gel-
mektedir. Hüsn-ü mücerred zihnen, aklen, ruhen anlaşılır, sezilir. Yaradılışın özünde, 
eşyanın ve fıtratın mizacında hüsn-ü mücerred vardır. Şiirin ve genel anlamda sana-
tın amacı, soyut/saf güzelliktir. Her güzelliğin kaynağı hüsn-ü mücerreddir. Hüsn-ü 
mücerred ise “mezâyâ ve letâif denilen belagat çiçeklerinin bostanıdır.” Çiçeklerin 
bostanı, yaradılış cennetlerinin nazlı varlıkları olan, çiçeklere perestiş eden ve “şair 
denilen bülbüller”in nağmeleridir. Bülbüllerin nağmelerine ruhanî ahenk veren şey 
de mananın nazmıdır. Mananın nazmı; anlamın şiirleştirilmesi, şiirselleştirilmesi, içe-
riğin şiirselliği demektir. 

Beyanın ve şiirin ruhu kâinat ile ahenkli olmakla tezahür eder. Kâinatın Allah he-
sabına ibret ve dikkatle okunması sonucunda hatıra gelen manalar güzeldir. Kâinat 
kitabının ifade ettiği anlamlara ayna olan sözler güzeldir, hakikatin şiiridir. Şiirsel 
hakikat gibi de adlandırılabilir. Beyanın felsefesi ifadesi beyanın mantığı anlamında 
anlaşılmalıdır; iç örgü…

Manaya teşbih ve temsille suret verilir. Betimleme ortaya çıkar. Fakat teşbih ve 
temsiller daima hakikatten dane alıp onun üzerinde sümbüllenmelidir. Anlattığı 
fantastik de olsa, kurguya dayanan metinler de olsa… Fıtratın kanunlarıdır burada 
önemli olan. Hariciyatın yani kâinatın yasaları, yazıda, sanat eserinde görünecek; bel-
ki tüllere sarılmış vaziyette, belki mecaz ve metaforla, benzetme ve temsille, ima ve 
kinaye ile… Yazan/konuşan, hayalinde tasvir edecek fakat hakikat o hayalin üstünde 
temessül edecek. Fıtrata uygun adım atacak, hakikatin şualarını gösterecek, tabiatı 
taklit edecek, hakikatten koku alacak. 

7 Geniş bilgi için bkz. fasiharapca.com/meani-nedir-arapca/306269, http://www.almaany.com/tr/dict/
ar-tr
8 bkz. M. Kaya Bilgegil, Edebiyat Bilgi ve Teorileri-Belâgât (İstanbul: Enderun Kitabevi, 1989).
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Gramerin mantığı da fıtrattan, evrendeki nizamdan medet alacak. Naklî ilimler 
aklî ilimlere çevrilecek. İnsanın özel dünyasındaki hakikat pırıltıları ışıyacak. (Bura-
daki hakikat ve hikmet pırıltılarını akaid ve ilmihal bilgileri olarak kastetmiyoruz.) 
Her hakikat tanesinin özel bir sümbülü vardır. Edebiyat eseri veya daha kapsamlı söy-
lersek sanat eseri, akaid ve ilmihal kitabı gibi, makale gibi olamaz. Yapısı, üslubu, söy-
lemi, tarzı farklıdır. İnsan doğrular zinciri değildir. İnsan hayatında inişler ve çıkışlar, 
sevaplar ve günahlar, korkular ve coşkular vardır. Akıl, kalp ve zevk her zaman selim 
değildir. Sanat insanın vicdanda kendini aramasıdır. 

Diyarbakırlı Said Paşa’dan beyanın tanımı için “Bir melekedir ki mütekellim kas-
deylediği manayı, delalette bazısı bazısından daha vâzıh olan muhtelif tariklerle irad 
etmeğe o meleke ile muktedir olur” ifadesini nakleden Ayvazoğlu bu tarifte söylenmek 
isteneni şöyle açıklar: “Tek manaya delâlet eden, açıklık dereceleri birbirinden farklı 
ifade yolları vardır. Beyan bilgisinin konusu, bu ifade yollarıdır.”9 Bu birbirinden farklı 
ifade yolları hayatın her aşamasında enfüsi ve afaki ayetlerle sesini duyurmaktadır. 

Tarifteki ‘delâlet’ kelimesi önemlidir. Kelime ile anlam arasındaki bağ böyle ifade 
edilmiştir. Bilinen bir gerçek anlam vardır. ‘Tazammunî delâlet’ olursa mecaz anlam 
ortaya çıkar. Bir de ‘iltizamî’ denilen anlam vardır ki kinaye olarak karşımıza çıkar. 
İltizam bir sözün, zihin tarafından konusuyla bağlantılı görülen başka bir varlık ve 
anlama delâlet etmesi manasında bir mantık terimi olarak kullanılır. ‘İltizami’ ise bi-
lerek, isteyerek yapılan anlamındadır.

‘Kinaye’ kelimenin hem gerçek hem de mecaz anlamıyla kullanılmasıdır; asıl kas-
tedilen ise mecaz anlamdır. Söz gelimi ontolojik anlamda sonbahar da bir kinayedir; 
asıl kasıt diriliştir, haşri kasteder. Ölümü ve dirilişi bir kez daha gösterir. 

Allah insana (Hz. Âdem’e) isimleri öğretmiştir. Bu uzun beyanın içinde hadsiz ilim-
ler, fenler, çok katmanlı, çok sesli bir maarif mevcuttur. 

Sanatın tabiatı beyandır. İnsan, kendisini anlamak ve anlatmak ister. Beyan/sanat 
insanın kendisini anlamasının, hayatı yorumlamasının bir yöntemidir. Bir anlamda 
yüzleşmektir anlatmak. İnsan anlatarak kendisine ulaşmak, kalbine dönmek ister. Fa-
kat ötekine de erişmek, sesini duyurmak arzusunu taşır. Beyan iki kalbin arasındadır. 
İnsan kalbi de her an değişmektedir, kâinat gibi. 

Kelâmın yüksek (etkili) ve güzel olması yönünden dört asıl unsur vardır: mütekel-
lim, muhatap, maksat, makam. Yalnızca makam gösterilerek, sadece ‘söz’ün nazara 

9 Beşir Ayvazoğlu, İslâm Estetiği, Alternatif Üniversite (İstanbul: Ağaç Yayıncılık, 1992).
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verilmesi yanlıştır. “Kim söylemiş? Kime söylemiş? Ne için söylemiş? Ne makamda 
söylemiş?” hususları da göz önünde bulundurulmalıdır.10

10 Beyanın değişik şekillerde ortaya çıkması, ilmî ve fikrî üsluplar, edebî eserlerin yapı farklılığı, insanın 
zenginliğidir. İnsanların akıllarına göre hitap edilmeli. Kelimenin fasih olması, aynı zamanda bedi olma-
sı gerek. Harfler kulağı tırmalamamalı. İfade, dil bilgisi kurallarına ters olmamalı. Kelimede, cümlede ve 
beyan edende fesahat görünmeli. Muhtevaya göre üslup seçilmeli. Üslub-u mücerred ilmî üsluptur. Ders 
kitaplarında mücerred üslup kullanılır. Üslub-u müzeyyen edebî üsluptur. Hatipler böyle bir süslü üslupla 
konuşur. Üslub-u âlî ise dinî hakikatlerin açıklandığı yüksek üsluptur. 
Edebî türlerin, mizaçların, üslupların ve bağlamın değişmesi, anlatım tarzını da değiştirmiştir. Söz gelimi 
ölüm, hiçlik mevzuunda Bediüzzaman, şöyle bir üslub-u âlî ile karşımıza çıkar: “Madem lezzet ve zevk için 
ölümü hatıra getirmeyip dalâlet ve sefahete atılıyorsun. Kat’iyen bil ki, senin dalâletin hükmüyle bütün 
geçmiş zaman-ı mazi ölmüş ve mâdumdur. Ve içinde cenazeleri çürümüş bir vahşetli mezaristandır. İnsa-
niyet alâkadarlığıyla ve dalâlet yoluyla, senin başına ve varsa ve ölmemişse kalbine, o hadsiz firaklardan ve 
o nihayetsiz dostlarının ebedî ölümlerinden gelen elemler, senin şimdiki sarhoşça, pek kısa bir zamandaki 
cüz’î lezzetini imha ettiği gibi, gelecek istikbal zamanı dahi, itikatsızlığın cihetiyle yine mâdum ve karanlıklı 
ve ölü ve dehşetli bir vahşetgâhtır. Ve oradan gelen ve başını vücuda çıkaran ve zaman-ı hazıra uğrayan 
biçarelerin başları ecel cellâdının satırıyla kesilip hiçliğe atıldığından, mütemadiyen akıl alâkadarlığıyla 
senin imansız başına hadsiz elîm endişeler yağdırıyor. Senin sefihâne cüz’î lezzetini zîr ü zeber eder.” (Be-
diüzzaman Said Nursi, Asa-yı Musa, Birinci Kısım, Üçüncü Mesele).
Satranç’ta anlatıcı “… Her yerde ve sürekli olarak insanın çevresinde hiçlik, zamandan ve mekândan mutlak 
anlamda yoksun bir boşluk vardı” , “… Çevremi saran o korkunç hiçliğin altında ezilmemek için” gibi ifade-
ler kullanıyordu. [Stefan Zweig, Satranç, trc. Ahmet Cemal, (İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 
2017).]. Akif Emre, “Kemal Tahir’in İdam Mahkûmuna Söyleyemediği...” başlıklı yazısında Ayşe Şasa’nın 
yayımlanmamış anılarından şunu aktarır: “Kemal Tahir hapiste iken, bir idam mahkûmunun hücresine ge-
lerek son gecesini birlikte geçirmesi istenir. Etkileyici kişiliği, sohbeti, birikimiyle idam mahkûmunun son 
saatlerinde teselli edeceği düşünülmüş olmalı. Adam iki ya da dört rekat namaz kıldıktan sonra oturuyor. 
‘Şimdi’ diyor Kemal Tahir, ‘Konuşmamız gerekiyor. Sabaha bu adam idam edilecek. Konuşacak konu arar-
ken birden fark ediyorum ki bu dünyada bütün konuşmalar geleceğe aittir; geleceği olmayan bir adam-
la konuşacak bir şey yoktur.’ Ve böylece bir türlü laf bulup konuşamıyor birkaç saat sonra asılacak idam 
mahkûmuyla...” Ve şöyle bir hükme varıyor Akif Emre: “Bütün bildikleriniz, sahip olduğunuz birikiminiz, 
elde ettiğiniz ilim birkaç saat sonra hayata veda edecek birine söyleyecek bir şey bulamıyorsa, o bilginin 
hayata ve insanlığın yarınına dair söyleyecek ne mesajı olabilir? Bu ince çizgi iki farklı varlık tasavvurunun, 
iki farklı medeniyetin ayrışma noktasıdır aslında.” (Akif Emre, “Kemal Tahir’in İdam Mahkûmuna Söyleye-
mediği” Yeni Şafak, 28 Şubat 2006.)
Victor Hugo, Bir İdam Mahkûmunun Son Günü adlı romanında mahkûm, idama henüz vakit varken önce 
şöyle düşünmektedir: “Avukat bana ne diyordu? Kürek mahkûmiyeti! Tabii, evet, ölmeyi bin kez tercih ede-
rim! Kürek mahkûmiyeti yerine giyotin sehpasını, cehennem yerine hiçliği, boyunduruk yerine boynumu 
giyotinin bıçağına teslim etmeyi yeğlerim!” (Victor Hugo, Bir İdam Mahkûmunun Son Günü (İstanbul Türki-
ye İş Bankası Kültür Yayınları, 2018.) Fakat idam mahkûmu, eserin ve hayatının sonunda, son bir açıklama 
yapmak istediğini güçsüzce haykırarak bağışlanmayı diler veya hiç değilse merhamet edip beş dakika daha 
beklemelerini ister. Hugo’nun anlatımı, beyanı oldukça inandırıcıdır ve üslub-u müzeyyen (edebî üslup) ile 
yazılmıştır. 
Rilke’nin Romanında Motifler adlı eserinde Kierkegaard’ın “Hiçlik korkuyu doğurur” ve Heidegger’in “Kor-
ku, hiçliği ortaya çıkarır” görüşlerine değinen Zarifoğlu [Cahit Zarifoğlu, Rilke’nin Romanında Motifler, trc., 
Ümit Soylu, (İstanbul: Beyan Yayınları, 2013], Rilke’nin romanında ‘korku’nun ‘bilinmeyen’ ya da ‘hiçlik’ 
olarak görülebileceğini ifade etmektedir. “Tabii ki Bilinmeyen korkutucudur” der. “İlahî güvenin ortadan 
kayboluşu” olarak açıklanabilecek bu korkunun “var oluş korkusu” olarak Malte’de şekil aldığını söyler 
Zarifoğlu. Romanda ölüm korkusu üzerinde uzun uzun düşünen bir Malte vardır. 
Yine Bediüzzaman’ın “Ölüm ya idam-ı ebedîdir; hem o insanı, hem bütün ahbabını ve akaribini asacak bir 
darağacıdır. Veyahut başka bir bâki âleme gitmek ve iman vesikasıyla saadet sarayına girmek için bir ter-
his tezkeresidir. Ve kabir ise, ya karanlıklı bir haps-i münferid ve dipsiz bir kuyudur. Veyahut bu zindan-ı 
dünyadan bâki ve nuranî bir ziyafetgâh ve bağistana açılan bir kapıdır. (…) Meselâ, bu hapsin bahçesinde 
asmak için darağaçları konulmuş ve onların dayandıkları duvarın arkasında gayet büyük ve umum dünya 
iştirak etmiş bir piyango dairesi kurulmuş. Biz bu hapisteki beş yüz kişi, herhalde, hiç müstesnası yok ve 
kurtulmak mümkün değil, bizi birer birer o meydana çağıracaklar. Ya ‘Gel, idam ilânını al, darağacına çık’ 
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Beyanın özünde söz (kelam) vardır. Söz anlam içindir. Sözün (kelamın) meyveleri 
farklı tabakalarda, çeşitli şekillerde ortaya çıkan anlamlardır. Altın üretmek için yapı-
lan çalışmalarda diğer madenler de elde edilir. Tortulaşma, farklı oluşum ve merha-
leler yaşanır; nihayet ondan altın külçesi ortaya çıkar. (Petrol işlenirken de pek çok 
muhtelif madde ortaya çıkar.) 

Aynı şekilde kelam (söz) farklı farklı manaların fotoğrafıyla alınmış bir harita gibi-
dir. Bu anlam haritası da bir süreç içinde oluşur. Anlam/kavram haritası nasıl teşekkül 
eder?

Önce dış etkilerden dolayı kalbin birtakım duygu ve sezgileri titreşime geçer. Bu-
radan eğilimler doğar. Bu eğilimlerden hava gibi daha tam algılanamayan anlamlar, 
aklın nazarına bir derece ilişince akıl onlara yönelir. Gitgide anlam, hava hâlinden bu-
har hâline geçer. Buhar hâlindeki anlamın bir kısmı yoğunlaşır. Eğilimlerin ve tasav-
vurların bazıları havada muallak kalır. Bazıları da su hâline gelip damlar. Akıl, artık 
su damlasına dönüşmüş anlama rağbet gösterir. Sonra buhar hâlinden sıvılaşan bir 
kısmı da katılaşıp tam olarak ortaya çıktığından dolayı akıl onu kelam içine alır. Sonra 
katı hâldeki anlam, özel bir resim ve biçimle göründüğü için akıl onun boyuna posuna, 
endamına göre özel bir kelamla onu ifade eder, gösterir. Demek ki akıl, görünür hâle 
geleni, somutlaşanı kelamının özel sureti içine alır. Katılaşmayanı kavramın/mefhu-
mun eline verir. Tahassul etmeyeni/oluşmayanı kelamın içyüzü ve işaretine yükler. 
Damlalaşmayanı kelamın ikincil anlamlarına havale eder. Buharlaşmayanı üslubun 
titreşimlerine ve kelam ile arkadaşlık eden kelam sahibinin tavırlarıyla bağlar. 

Şimdi bu akışı görmek, seyretmek istiyorsak kendi vicdanımıza bakalım. Ad ve-
rilen varlık, fiilin anlamı, harfin delalet ettiği anlam, nazmın içeriği, sözün bütünüyle 
anlamı, kelamının esasının remizleri, terkip şeklinden doğan ikincil anlam ve amaç-
lar, hitabı uğurlayan ve tavırları harekete geçiren etkenler, ibarenin yaptığı delaletin 
amacı, işaretin delaletinden doğan anlam, anlamın delaletinin benzetmeyle oluşan 
manası, ibarenin gerektirdiği zaruri anlam ve daha başka kavramlar… Örtük iletiler 
ve uzak çağrışımlarla metin bizi derin yollara alıp götürür. Sezai Karakoç’un “Küçük 
Naat”ındaki “Sen eskimoların ısınması sevgililer mahşeri” dizesi, uzak çağrışımlarla 
bizi mahşer yerine götürmektedir; Cemal Süreya’nın Üvercinka’sının ‘güvercin’ çağrı-
şımına götürdüğü gibi. 

Bir metinde parçaların birleştirilmesiyle bütün güzelliği ortaya çıkar. Parça bilin-
meden de bütün oluşturulamaz. Kâinat denilen beyanda da durum böyledir. Hayat ve 

veya ‘Daimî haps-i münferid pusulasını tut, bu açık kapıya gir!’ veyahut ‘Sana müjde! Milyonlar altın bileti 
sana çıkmış. Gel al’ diye her tarafta ilânatlar yapılıyor.” (Asa-yı Musa) diye başlayan temsilî hikâyesi bu ko-
nuya güzel bir örnektir. 
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ölüm, hastalık ve sağlık, gençlik ve ihtiyarlık, iyilik ve kötülük ancak bir bütün olarak 
okunabildiğinde kâinattaki beyanın ontolojik anlamı çözülebilir. 

Mecaz, başlı başına bir âlemdir. Mecaz-ı mürsel ve istiare, beyanda çok mühim bir 
yer tutar. Mecaz-ı mürselde benzetme amacı yoktur; istiarede benzetme amacı vardır. 
İstiarenin belirgin özelliği, teşbihin iki temel unsurundan birinin kullanılmasıyla ya-
pılmasıdır ki bu da sembole açılan kapıdır. Açık istiare, sadece kendisine benzetilenle 
yapılır. Özellikle şiirler, metaforlarla zenginleşmiş, derinleşmiş, parıldamıştır. Tanpı-
nar, bizi “yıldızların altın bahçesi”ne götürmüş, Haşim, “şiirin sana anlattığı hâl”e bu-
yur etmiştir. 

Tasavvufta ilâhî güzellik sembol ve temsillerle, temsilî hikâyelerle hissettirilmiştir. 
Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk’ı bu anlamda bir şaheser kabul edilir. Hüsn, ilâhî güzelliğin 
sembolüdür. Aşk, Hüsn’ün yani güzelliğin peşindedir. Aşk yolcudur, seyr ü sülûk hâlin-
dedir. Kabile, Benî Muhabbet’tir. Ders görülen yer, Mekteb-i Edeb’dir. Mürşid, Molla-yı 
Cünûn’dur. Aşkın lalası Gayret’tir. Hüsn’ün dadısı İsmet’tir. Buluşulan yer Nüzhetgâh-ı 
Mana’dır. Kenarına oturulup eğlenilen yer Havz-ı Feyz’dir. Hayret, kabile ileri gelen-
lerindendir. İyi niyetli bir Sühan vardır. Hüsn’e kavuşmak isteyen, Diyar-ı Kalb’e gide-
cek, oradaki Kimya’ya ulaşacaktır. Kalp Ülkesi’ne doğru yola çıkan Aşk ve Gayret’i bir-
çok sıkıntıdan Sühan kurtaracaktır. Derya-yı Ateş, dehşetli bir denizdir. Aşk sonunda 
öyle bir diyara varır ki orada Hüsn adlı hükümdar vardır. Hüsn Aşk’tır, Aşk Hüsün’dür. 
Kesret yoktur, vahdet vardır. Hüsn ü Aşk’ta geçen Sühan’ın kurtarıcı özelliği vardır. 
Sühan söz demektir. Aşk’a ve Gayret’e yardım eder. Bir anlamda beyandır. Aşk’ın ve 
Gayret’in imdadına koşandır.

İslam medeniyetinde yazı esastır. Yazı, hat sanatına, resme dönüşmüş, tablolaşmış, 
bir nevi fotoğraf hâline gelmiş, şiiriyet kazanmıştır. Şiir ve musiki de birbirine yakın-
dır. Eşyanın melekût cihetine şiir ve musiki hâkimdir. Hakikatin güzelliği mutlaktır; 
hakikat de güzeldir. Şiirdeki iç veya dış ritim, musiki unsurları da kâinattaki ahengin 
yansıması veya aranmasıdır. Bu kubbede bâki kalan “hoş sadâ”, varlığa sinmiş olan aş-
kın güzellikten gelmektedir. Güzelin kaynağı sonsuzdur. Âlem ise değişme hâlindedir. 
Aynalar, cilveler, tecelliler seyr durumundadır. 

Güzellik, insan tarafından yaratılamayan, ancak keşfedilen veya yaratılandan inşa 
edilen bir olgudur. Beyan da, belagat da güzelliğin peşinde olmalıdır. İnsan beyanı ih-
san ve inayetle, verilen nimetlerle, akıl ve gönülle, sanat ve zanaatle… Mahlûkların 
teşkil ettiği iledir hepsi. Başkasının mülkündedir. Vehhab ismi tecelli etmiştir. Zaman 
ve mekân içinde gerçekleşmiştir. Esasen bunlar da mahlûktur. 

E. H. Gombrich’in Sanatın Öyküsü adlı kapsamlı eserinde İslam sanatına on iki say-
fa içinde, o da “İslam, Çin” başlığı altında değinilmiştir. Bu eserde dünya sanatı ele  
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alınırken tarih öncesinden başlanarak özellikle şu bölgeler öne çıkarılmıştır: Eski 
Amerika, Mısır, Mezopotamya, Girit, Yunanistan, Roma, Bizans ve özellikle Avrupa, 
İtalya, Roma, Venedik, Almanya, Hollanda, Fransa, Avusturya, İngiltere, Amerika… 

Bir milletin hissiyatı, o millete mahsus mizaca dayanır. Fransızlarda psikoloji, İngi-
lizlerde aksiyon, Amerikalılarda dünyayı tanıma ve pragmatik yaklaşım, Almanlarda 
bilgiçlik ve filozofluk, Ruslarda bunaltıcı, derin, karanlık bir atmosfer, Türk romanın-
da çelişki ve çatışma ön plandadır.11

Hayatı ve varoluşu tanımak için de anlatmak/sanat bir imkândır. Hz. Musa’nın “Di-
limdeki tutukluğu/düğümü çöz” dileğinde hepimize seslenen bir taraf vardır. İnsanla-
rın iyice/güzelce ve doğru şekilde anlamaları için fesahate ihtiyaç duyulur. 

Beyan (yazı/sanat), yazarını, sanatçısını gösterir. Yazıda akıl, vicdan, sağduyu giz-
lidir. Sanat eseri, ontolojik sorgulamanın da yolunu/ufkunu açar. 

Albert Camus “geleceğe el atmayan” hayatın değersizliğini vurgularken12 ‘gelecek’ 
kavramını hangi zaman dilimi için düşünüyordu? Eğer gerçek anlamda ‘sonsuz’u fik-
redebilse ve amaçlayabilse idi elbette hakiki yüzleşmeye ulaşabilecekti.

Yazar, kâinattaki ahengi, şiirsel matematiği kavrayıp kendisini ve sanatını bu ahen-
gin bir parçası olarak hissedebilir ve ifadelendirebilirse hakiki belagati yakalayabilir. 
Böylece ontolojik adımlar atmış olur; anlatır ve yorumlar. Burada hüsn-ü mücerred 
denilen saf güzellik esastır.

Borges’in Ölüm ve Pusula’daki Averroes’in Arayışı adlı öyküsü, Endülüslü İslam fi-
lozofu ve iyi bir Aristo yorumcusu olan İbni Rüşd ile (İbni Rüşd Batı’da Averroes diye 
anılır) Aristo arasında bağ kurar. İbni Rüşd, bir gün Aristo’nun bir kitabını çözümler-
ken karşısına çıkan ‘tragedya’ kelimesine karşılık bulamıyor. Sözlüklerde ‘tragedya’ 
kelimesini karşılayan bir kelime yoktur. ‘Tragedya’nın kaynağı Yunan’dır. İslam âle-
minde trajedi yoktur çünkü. 

Dildeki belagat istidatları farklıdır. Belagatin bozulmasının sebebi, lafzın anlama 
mukabele etmesi, anlamın değil lafzın/sözün öncelenmesidir. Lafzın anlama hizmet 
etmesi beklenirken anlam lafza hizmet etmeye başlamış, böylece lafızperestlik, suret-
perestlik, kafiyeperestlik, teşbihperestlik, hayalperestlik, üslupperestlik hastalıkları 
ortaya çıkmıştır. Hakikatten ve ruhtan, fıtrattan uzaklaşıldıkça bu saydığımız hasta-
lıklar özellikle çağımız insanını yakalamıştır. Lafızperest, suretperest, kafiyeperest, 
teşbihperest, hayalperest, üslupperest insanlar sarmıştır her yanı. Sözde de, yaşam 

11 bkz. Durali Yılmaz, Roman Sanatı ve Toplum (İstanbul: Ötüken Yayınları, 1996).
12 Albert Camus, Denemeler, trc., Vedat Günyol ve Sabahattin Eyüboğlu, (İstanbul: Çan Yayınları, 1969).
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biçiminde de lafız, suret, kafiye, teşbih, hayal ve üslup (mimari) lazımdır fakat meal, 
anlam, hakikat öncelenerek, hakikat incitilmeden.

İnsanın sanatla, yazıyla kendisini kâinata/varoluşa dâhil etmesi, müdahil olma-
sı, “Dünya evim, güneş lambam, yıldızlar elektriklerim, yeryüzü beşiğim” diyebilecek 
bir nazarla beyanın içinde olması, yaşama belâgatinin zirvelerine psikolojik bir yol-
culuktur. Suad Alkan “Sağduyu” şiirinde “Kâinattır resmim benim/ Görüldüğüm her 
yer benim/ Nesnelerden bana dönen/ İşittiğim ses kendimin”13 mısralarıyla böyle bir 
yolculuğu terennüm etmektedir. 

Diğer mevcudata verilmeyen ‘beyan’ yetisi insana verilmiştir. Beyan, anlatmakla 
ilgili olduğu gibi anlamakla da ilgili bir kavramdır. Akıl ve muhakeme, düşünme ve 
çözümleme, sevgi, nefret, korku, şefkat gibi birçok duyguyu ifade edebilme insana 
özgüdür. İnsan, beyan edebilen varlıktır. Beyanın bir anlamı da konuşmaktır. İnsan 
tecrübelerle, aklını kullanarak beyan yeteneğini geliştirir. Yazma ve konuşmanın yanı 
sıra müzik, resim gibi güzel sanatlar da aslında beyan kavramının içindedir.14

13 Suad Alkan, Ay’a Senfoni (Ankara: Yeni Kuşak, 2002).
14 Ekspresyonizm (ifadecilik, dışavurumculuk) akımına bağlananlar, insanların ıstıraplarını, sefaleti de-
rinden hissediyorlar, bu yüzden hayatın sadece güzel yönlerini görmenin dürüstçe olmadığını düşünüyor-
lardı. Sanatta uyum ve güzelliği aramanın yanlış olduğu kanaatindeydiler. Ekspresyonizm, doğayı olduğu 
gibi temsil etmek yerine insanın iç dünyasının ve hislerin öne çıkarıldığı bir akımdır. “Ekspresyon” Fran-
sızcada “ifade, anlatım” demektir. Edebiyat dünyasında Franz Kafka, T. S. Eliot, James Joyce gibi yazarlarda 
etkisini göstermiştir. “Güzel, düzgün ve etkili söz söylemeyi, bir anlamı belli yöntem ve kurallara göre de-
ğişik yollarla ifade etmeyi, anlatım fenomenini kendisine konu edinen belâgat, hitabet, beyân, narratoloji 
gibi teorik incelemeler; en güçlü örneklerine görsel sanatlarda rastlanmakla beraber esasen herhangi bir 
alanda anlatım imkânlarını zorlayan sanat akımı Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) ve bu konudaki fikrî 
çekişmeler, hep insanın bu yetisinin önemini somut biçimde ortaya koyan ürünler ve göstergelerdir.” [Ka-
raman v.dğr., Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir V (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2006), 197.] I. 
Dünya Savaşı sonrası özellikle Alman resim ve sinemasına yansıyan Ekspresyonizmin öncüsü Vincent Van 
Gogh kabul edilir. “Çığlık” (1895) adlı tablosuyla meşhur Edvard Munch (1863-1944) Ekspresyonizmin 
öncülerinden sayılır. Rus ressam Vasiliy Kandinsky (1866-1944) “Sanatta Ruhsallık Üzerine” (1912) adlı 
eserinde saf renklerin ruhsal etkileri üzerinde durmuştur. ‘Rengin müziği’ kavramını vurgulayarak ‘soyut 
sanat’ akımını da başlatmıştır. [bkz. E. H. Gombrich, Sanatın Öyküsü, trc., Erol Erduran ve Ömer Erduran, 
(İstanbul: Remzi Kitabevi, 2015).]
Ekspresyonizm, Empresyonizm (izlenimcilik) akımına karşıdır. Empresyonizmde, dış dünyadaki izlenimle-
ri aktarılmaz; dış dünyanın insanın iç dünyasında uyandırdığı duygular, izlenimler anlatılır. Haşim’de Eks-
presyonizmin değil, Empresyonizmin etkileri görülür. Haşim’in şiirlerindeki renkler üzerine bir inceleme 
yapan Necdet Bingöl, “(…) Demek ki aslında eşyanın rengi yoktur, kendisini aydınlatan ışığın rengine bağlı 
olarak onun da rengi değişir. Bu, Epikür’den beri bilinen bir gerçektir. O hâlde renkli bir cisim beyaz veya 
çeşitli ışıklar altında, nasıl çeşitli renklerde görülebiliyorsa şair gözü ile görülen eşya da, cisimler de öyle 
renk değiştirebiliyor. (…)” [Dr. Necdet Bingöl, “Haşim’in Şiirinde Renkler”, Türkoloji Dergisi 5, sy. 1 (1973): 
55-91.] der. Yazar, 9. yüzyılda III. Papa Inoscent’in renklere şu anlamları verdiğini belirtir: “Beyaz, ışığın 
ve safiyetin timsalidir, neşeyi, masumluğu, zaferi, ölümsüzlüğü; kırmızı, ateşi, kanı, ilahî aşkı; yeşil, ümidi, 
ebedî hayat arzusunu; menekşe rengi, tövbeyi; siyah ise matemi ifade eder.” (agm) 
Renkleri yaratan ve gösteren de Allah’tır. “Allah’tan daha güzel kim boyayabilir?” (Bakara 2/138). Bediüz-
zaman’ın bir şiir için kullandığı “rengîn ve zengîn şiir” ifadesindeki ‘rengîn’ sıfatı dikkat çekicidir. Ömer 
Lekesiz, Arkakapak Yazıları’ndaki “Renkler” başlıklı yazısında Mustafa Kutlu’nun mezkur kitabındaki “renk 
cümbüşünde tecessüs ve tahassüsünün göstergesi olan fırça darbeleri”ni şöyle anlatır: “Rüzgârlar mavi, 
çocuklar kırmızı, yolcular kavuniçi, denizler sarı, martılar kankırmızısı, güvercinler beyaz, çeşmeler yosun 

117

Köprü • Sayı: 142 • Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2019 • ISSN: 1300-7785 • ss. 107-122



Beyan, bir başkasına anlatmayı intaç eder. Elbette ki insan kendisine de anlatır. 
Monolog, iç konuşma her insanın hayatında vardır. Fakat sonuçta bu iç konuşmalar, 
edebî eserlere de yansıyabilir ve başkasına anlatmanın bir boyutunu teşkil eder. 

 Bazen insanlar susarak da konuşur. Nuri Pakdil’in “Sükût Sûretinde” yıllarca ko-
nuştuğunu, yanına gelen kimselere sözsüz beyanlarının olduğunu biliyoruz. Miche-
langelo Frammartino’nun yazıp yönettiği ve 2010’a ait “Le Quattro Volte” (Dört Defa) 
filmi, konuşmasız bir filmdir. Hiçbir diyaloğun duyulmadığı bu filmde, çok şey de be-
yan ediliyor. Demek ki beyan, sadece sözle ilgili değildir. Çevremizde gözlemlediğimiz 
varlıklar, cisimleşmiş İlahî beyandır. Gök gürültüsü de, yağmur ve çiçekler de, her bir 
insan tanesi de beyan sayılır.

Kâinattaki düzen ve her şeyin her şeyle ilişkili olması, beyan ve anlamın birlikteliği 
demektir; lafzı yani sözü de buna eklemek gerekir. “Fikrini beyan etmek” dendiğinde 
söz, beyan ve anlam iç içedir.

İnsanların “kıymetli bir sözünü ve fiilini bâkileştirmek” gayesiyle “iştiyakla kitabet 
ve şiir, hattâ sinema ile hıfzına” çalışması hususu da beyanın kapsama alanındadır. 
İştiyakla hıfza çalışma hususu, yine insanın hâlet-i ruhiyesi, psikolojisiyle ilgilidir. Fa-
kat “Mantık, nasıl ki doğru düşünmenin kurallarını öğretiyorsa, ama doğru düşünme-
nin ilkeleri nasıl ki zihinsel dünyada varsa ve insan mantık bildiğinden dolayı doğru  
düşünmüyorsa, aynı şekilde edebiyat eserindeki psikolojik derinlik de kendisini psi-
koloji bilimine borçlu değildir.”15

Her insanın sanatla meşguliyeti, kıymetli bir sözünü veya fiilini ibka etme şekli, 
değişik, o insana özgü bir biçimde olabilir ve bu yüzden çok kolay fark edilmeyebilir. 
Beyan, insanın evidir, ülkesidir. Yaradılışta beyan var, şiir var. Anlatma ihtiyacı resim-
den sinemaya, müzikten edebiyata her şey bir beyandan ibarettir. Radyo tiyatrosu, ev 
sineması, sadece radyoda veya evde değil. “Hemen her devir ve her dönemde anlatı-
cılar, anlatmak zorunda olduklarını baştan kabul ederek ‘nasıl anlatmalı’nın sancısını 
çekmişlerdir” der Abdurrahim Karadeniz.16 Kalem suresi mealen “Nûn. (Ey Muham-
med) Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki, sen Rabbinin nimeti sayesinde, 

yeşili, buğdaylar mor, meydanlar lacivert, ağaçlar pembe, öğrenciler kahverengi, savaşlar siyah, cumalar 
mavi, gündüzler kurşuni, akşamlar krem, cevatlar turkuaz, ufuklar açıksarı, bozkırlar bordo, merhamet 
zeytinyeşili, gökler bej, çayırlar zümrütyeşili, aileler erguvan, istasyon kirlisarı ilh… Bunlar rastgele seçil-
miş şeyler değil, renkler şeylerin, şeyler renklerin Mustafa Kutlu’daki karşılıkları.” [Ömer Lekesiz, Şirazeden 
Şirazeye (İstanbul: Timaş Yayınları, 1997).]
15 Vefa Taşdelen, Edebiyat Dili (Ankara: Hece Yayınları, 2018).
16 Abdurrahim Karadeniz, İzsüren Yazı (Ankara: Hece Yayınları, 2000).
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bir mecnun değilsin” ifadesiyle başlar. Elmalılı Hamdi Yazır buradaki bir anlam in-
celiğine dikkat çekerken özetle “(Yazanların) yazdıklarına” diye çevrilen cümledeki 
fiilin kalıbı, yazanların, gerçekte kalemler değil, akıl ve idrak sahibi varlıklar olduğunu 
gösterir” vurgusunu yapar.17

Tahkiyedeki anlatma da, gösterme de beyanın, anlatmanın içindedir. Anlatma ve 
gösterme, teknikleri, genellikle beraber kullanılır. Anlatmada yazar, okuyucu ile eser 
arasına sürekli girerek yorum ve değerlendirme yapar. Modern romanlarda karşımı-
za çok çıkan gösterme tekniğinde ise dikkatler daha çok eser üzerine yoğunlaştırılır. 
Yazar, okuyucu ile eser arasına girmeyerek, tarafsız olmaya çalışarak kişileri, olayları, 
nesneleri okuyucuya gösterir. Göstermede amaç, her unsuru doğrudan doğruya göz-
ler önüne sermektir. İlk defa Walter Benjamin (1892-1940) tarafından ifade edilen 
“hikâye anlatıcısı” tabiri de beyanla ilgilidir.

Peki, beyanla mücehhez olan insan, eğer Allah’ın emirlerine karşı mübâreze et-
mek isterse ne olur? Maddiyyunluk taunuyla kalp ve vicdan hastalığına kapılmışsa? 
Bu noktada “İsevîlik din-i hakikîsinden aldığı feyizle” insanın sosyal hayatına fayda-
lı sanatları, adalet ve hakkaniyete hizmet eden fenleri takip eden “Birinci Avrupa”yı 
ne kadar tanıdığımız ve okuduğumuz meselesi, mühim bir mesele olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Gerek Birinci Avrupa’yı tazammun eden Batı sanatının gerekse kendi 
medeniyetimizin derûnunda var olan sanatın yeterince incelenmemesi ve bunlardan 
yararlanılmaması, bizde yarınlara kalmayacak ve edebiyat tarihimize geçmeyecek bir 
‘hidayet edebiyatı’ da ortaya çıkmıştır. Edebiyatın edebî sınırdan, estetik kaygıdan 
uzaklaşması ve böylece inandırıcılığını yitirmesi demektir bu. Oysa “romanvâri na-
zar”dan uzak kalma çabası içindeyken de, yazılan metin, roman vasıflarını taşımalı-
dır. Yığın edebiyatı ve tektipleştirme tehlikesi, her bir insanın farklı yapıda olduğunu 
unutma durumu karşımıza çıkmaktadır burada.

Yazarın/sanatçının niyeti ve ontolojik bakışı, ortaya çıkacak eserin muhtevasını da 
belirlemektedir. İnsaniyetin asıl gayesini, Vâcibü’l-vücûd’a benzemek olarak telakki 
edenin niyeti ve bakışıyla imani nazarın bakışı elbette birbirinden çok farklı olacaktır.

Beyan adına ortaya konan sanat eseri (şiir, öykü, roman, fotoğraf, resim, sinema 
vb.) kendisini yapaylıktan kurtarabildiği, inandırıcı olduğu ölçüde kalıcı olabiliyor. Sa-
nat eserinde anlatılanların bizim kendi hayatımızda var olması meselesi değil, aslolan. 

17 Karaman v.dğr., Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir V, 429-430.
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Sonuç Yerine

Bazen en küçük bir nefer, mesela düşman ordusuna bir sır öğrenmek üzere gider, 
mareşal gidemez veyahut küçük bir öğrencinin yaptığı işi büyük bir âlim yapamaz. 
Çünkü büyük adamın her alanda büyük olması gerekmez. Herkes kendi sanatında bü-
yüktür. Aynı şekilde iç içe girmiş manalar içinde bazen küçük bir mana başkanlık eder. 
O küçük mana değerli olur. Bir küçük mana için kelamın postacılık yapması gerekir. 
Apaçıktır, görünür. Veya hafif ve zayıftır, asıl amaca göre önemsizdir belki de muhatap 
bulamamıştır. Bazen de söz söyleyenin hâline uygun olmadığından konuşmaya vesile 
olan isteğe hizmet edemez. Kelamın maksatlarına yabancı düşmüş yahut maksadın 
muhafazasına uygun değildir. Demek her bir makamda bu sebeplerden sadece birinin 
sözü dinlenir. Fakat hepsi ittifak ederse kelam en yüksek tabakaya çıkar.

Kelam güzelliğinin, beyanın en yüksek tabakaya ulaşabilmesi için kelimeler, cüm-
leler ve ortaya çıkan manaların tam bir uyum içinde olması gerekir. Bir hikâye metnin-
de de bu bütünlüğü ararız. Söz gelimi Sadık Yalsızuçanlar’ın “Elif Gibi Yapayalnızım” 
adlı hikâyesinde böyle bir uyum görülmektedir. Leyla’nın hayatından verilen kesitler, 
cemiyet manzarası içinde yerli yerine oturmuştur. Hikâyenin başında ‘duvara asılı tü-
fek’ hikâyenin sonunda patlamıştır. Hasan Efendi ve Orhan Bey, engelsiz bir su gibi 
giden Mercedes, Leyla’nın gelişini gören terzi, şoför, işçi ve memur emeklilerinin ıslık 
çalması, tatlı bal ve yılan zehri ve hassaten kahramana ‘Leyla’ adının verilmesi, yedi 
yaşında hafız olan Leyla’nın konsomatris olması vb. birçok ayrıntı, hep birlikte bir 
anlam ifade etmektedir. 

Paragraf veya bölüm düzeyinde bir örneği de Hüseyin Su’nun “Gülşefdeli Yemeni” 
adlı öyküsünden verelim:

“Halamın, benim gözümde bu denli saygınlık kazanması, ona, bir manevî kişiye 
bağlanır gibi bağlanmam, benim bir pervane, onunsa bir mum kesilmesi, geçmişiyle, 
geçmişine bağlılığı ve bu bağlılık uğruna evlenmeden, çoluk çocuk sahibi olmadan, ev 
bark kuramadan, önce baba evinde, sonra da kardeşinin ve gelinin yanında yaşaması, 
kendisi için genç kızlık düşleriyle süslediği, göz nuru dökerek gece gündüz düzdüğü 
çeyizlerini, yüzünden hiç eksik etmediği süzgün tebessümle vere vere, yalnızlaştıkça 
sevgisinin tümünü en yakınındaki kimse ona yöneltmesi değil; bütün bunların ötesin-
de, hatta üstünde, hayat karşısındaki mazlûmiyetini, sille yemişliğini, dik bir omuzla, 
ışıltılı ama dokunaklı bir bakışla, hep sessiz ama hiçbir şeyi de cevapsız bırakmayan 
bir dille, vakarlı ve razı bir duruşla karşılaması, bu karşılamadaki kararlılığı, bir ayak 
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bile olsa geri çekilmeden, sarsılsa bile düşmeden durmasıydı. Halam buydu işte; müş-
fik ve gergin, ağlamaklı ve güleç, zayıf ve dik, sevecen ve sessiz, yaşlı ve diri…”18

Okuduğumuz bu parçada seçilen kelimelerle dile gelen mana, tam bir bütünlük 
oluşturmaktadır. Kelamlar, maksada yabancı düşmemiştir, amacı muhafaza etmiştir, 
sözler muhatabını bulmuştur. 

18 Hüseyin Su, Gülşefdeli Yemeni (İstanbul: Şule Yayınları, 2018).
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ÖZGÜRLÜK OLMADAN İMAN MÜMKÜN MÜ?1

Bilal SAMBUR2

Öz

Modern dünyada en çok tartışılan konuların başında iman ve hürriyet arasındaki 
ilişki gelmektedir. Hürriyet ve iman arasındaki ilişki çok tartışılmasına rağmen ikisi 
arasında şimdiye kadar yapıcı ve verimli bir ilişkinin nasıl kurulacağı konusunda or-
taya tatmin edici, derinlikli ve nitelikli bir yaklaşımın ortaya konduğunu söylemek 
zordur. Bir Müslüman olarak Said Nursi iman ve hürriyet gibi zor bir konuyla bütün 
düşünce sistemi boyunca kapsamlı olarak ilgilenmiştir. Said Nursi’nin ortaya koyduğu 
yaklaşımda iman ve hürriyetin birbirinden ayrı veya karşıt düşünülemeyeceğini, ikisi 
arasında bir bütünlük ve birlik ilişkisi kurulması gerektiği ortaya konmuş bulunmak-
tadır. Bu makalede Nursi’nin düşüncesinde iman ve hürriyet arasındaki ilişkinin orta-
ya konulması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler

İman, insan, hürriyet, özgürlük, kulluk

Giriş

İman ve hürriyetin/özgürlüğün anlamının doğru anlaşılması lazımdır. Anlamını 
çarpıttığımız takdirde özgürlüğün elimizden kayıp gitmesi kaçınılmazdır. Özgürlük 
konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli husus, onun sahih bir şekilde anlaşıl-
masıdır. Said Nursi özgürlüğün anlamının çarpıtılmaması konusunda önemli bir uya-
rıda bulunmaktadır: “Ey ebna-yı vatan! Hürriyeti sû’-i tefsir etmeyiniz, tâ elimizden 
kaçmasın.”3 Din ve iman adına savaşlar ve şiddet çıkarılmakta, insanlar köleleştiril-
mekte, kadınlara ayırımcılık yapılmakta, insanlara baskılar ve sınırlamalar getirilerek 
hak ve özgürlükleri ellerinden alınmaktadır. Özgürlüğün anlamının saptırılmaması ve 
insana karşı kullanılmaması için imanın özgürlükle doldurulması, insan özgürlüğüne 
iman adına bir cevap verilmesini gerekli kılmaktadır. İman hiçbir şekilde özgürlüğü 
ortadan kaldırmanın meşrulaştırıcısı olamaz. İmanın neticesi sadece ve sadece özgür-
lüktür. İmanın merkezi Allah’tır. Allah’a iman ise kölelik değil özgürlüktür.

1 Bu makale 16-17 Mayıs 2015’te Mardin’de gerçekleştirilen Bölgesel ve Küresel Barış İçin İman ve Hürri-
yet Sempozyumunda tebliğ olarak sunulmuştur.
2 Prof. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Ünv. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (samburbilal@gmail.com)
Gönderim Tarihi: 22.01.2019, Kabul Tarihi: 24.01.2019
3 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 424.
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Materyalizm Özgürlüğü Yok Etmektedir!

Doğaya hâkim olmak için seferber olan, teknolojik materyalizmle kendisini güç-
lendirdiğini sanan modern insanın iman ve özgürlük durumunun zayıfladığı görül-
mektedir. Günümüzde şu iki kanaat çok yaygındır: 

1. Materyalizm geliştikçe maneviyat azalmaktadır. 

2. Özgürlük geliştikçe iman zayıflamaktadır. 

İnsanın maddi ve manevi iman ve özgürlük boyutlarının birlikte ele alınmasına 
ihtiyaç vardır. Özgürlük adına imanın reddedilmesi, insanın bugününe ve yarınına 
umutsuzlukla bakmasına neden olmaktadır. Nursi’ye göre “Nev-i beşer, hususan me-
deniyet fenlerinin ikazatıyla uyanmış, intibaha gelmiş, insaniyetin mahiyetini anlamış. 
Elbette ve elbette dinsiz, başıboş yaşamazlar. Ve olamazlar. En dinsizi de dine iltica 
etmeye mecburdur. Çünkü acz-i beşerî ile beraber hadsiz musibetler ve onu inciten 
hâricî ve dahilî düşmanlara karşı istinat noktası; ve fakrıyla beraber hadsiz ihtiyâcâta 
müptelâ ve ebede kadar uzanmış arzularına medet ve yardım edecek istimdad nokta-
sı, yalnız ve yalnız Sâni-i Âlemi tanımak ve iman etmek ve âhirete inanmak ve tasdik 
etmekten başka, uyanmış beşerin çaresi yok...”4

Nursi teknolojik gelişmenin insanı materyalizme yöneltmemesi gerektiğini net 
olarak ifade etmektedir. İmanı reddeden bir teknoloji yeni bir kölelik yolundan başka 
bir şey değildir. Nursi teknolojik materyalizmin neden olduğu boşluğu iman ve özgür-
lüğü birlikte ele alarak doldurmaktadır. Günümüzde özgürlük ve iman arasında bir 
gerilim ve çatışma olduğu iddia edilmektedir. İman ve özgürlük birbirlerine zıt değil 
ikisi birlikte var olmak için gerekli olan zorunluluklardır. İman ve özgürlük beraber 
var olmaktadır. Özgürlük üstüne yükselmeyen iman veya iman üstüne yükselmeyen 
özgürlük zayıflamaya veya yok olmaya mahkumdur. İman özgürlüğü korumakta ve 
ona dayanmaktadır. 

Özgürlüğün Kaynağı Olarak Allah

İmanın temeli özgürlüktür. İman bütün insanların Allah’ın eşit kulları olduğunu 
kabul etmek demektir. Bütün insanlar ırk, din, dil, cinsiyet, sınıf ve renk farklarına ba-
kılmaksızın herkes insan onuru ve özgürlüğü açısından eşittir. Allah’ın eşit, onurlu ve 
özgür kabul ettiği insanların, hukuk ve toplum içinde de onurlu, özgür ve hak sahibi 
olmaları gerekmektedir. Nursi insanın özgür ve kul olma ihtiyacını veciz bir şekilde 

4 Nursi, İlk Dönem Eserleri, 538.
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ifade etmektedir: “İnsanlar hür oldular ama yine abdullahtırlar.”5 Modern dünyanın 
trajedisi özgür olmak için Allah’a kul olmaktan vazgeçmesidir. İnsanın Allah’a kulluk 
yaparak özgür olması gerekmektedir. Özgürlük tercihle ele alınmasına rağmen, öz-
gürlüğün “telos”u üzerinde durulmamaktadır. Özgürlük sadece otonomiyle değil iman 
ile ele alınmalıdır. İman salt itaat ile değil özgürlükle anlaşılmalıdır. Özgürlüğün telosu 
imandır yani sadece ve sadece Allah’a kulluk yapmaktır. Özgürlüğün esası ve aslı se-
çim olmasına rağmen özgürlük seçimden ibaret değildir. Özgürlüğümüzü kullanırken 
sahip olduğumuz amaç seçim kadar önemlidir. Özgürlüğü seçim veya amaca indirge-
meden bir bütün olarak anlamak lazımdır. Seçim özgürlüğü insanın istediğini yap-
ması veya yapmamasından ibaret değildir. Seçim özgürlüğü bir şeyin kişi için uygun 
olup olmadığına, kişinin iç ve dış algısı, kavrayışı ve akli muhakemesi sonucunda bir 
uygunluk değerlendirmesinin ortaya çıkması demektir.

İnsanın net ve açık bir hakikate ihtiyacı vardır. İman açık ve berrak nitelikteki haki-
kati tanımaktır. Ancak hakikate iman etmek yetmez. İnsanın hakikatin sürekli arayışı 
ve peşinde olması lazımdır. Özgürlük hakikat arayışının olmazsa olmazıdır. İman ara-
yışın ve anlayışın bitmesi demek değildir. İman anlama ve özgürlük arayışının derin-
leşmesi ve kökleşmesidir. İman, özgürlük ve anlama maneviyatıdır. Özgürlük Allah’ın 
muhatap aldığı en şerefli varlık olan insanın vazgeçilmezidir. İnsan Allah, kainat ve 
Kur’an’ı ancak özgürlükle idrak edebilir. Allah insanların gönüllü, özgür ve kendileri 
olarak imanlı bir hayat yaşamalarını istemiştir. Nursi imanın hürriyetin asli kaynağı 
olduğunu şu şekilde ifade etmektedir: “İman ne kadar mükemmel olursa o derece 
hürriyet parlar.”6 Allah’a kul olduğu zaman insanın anlamlı bir varlığa dönüşmesi gibi, 
özgürlük de iman olduğu zaman doğmakta, gelişmekte ve büyümektedir.

Her şeyin amacı ve kaynağı Allah’tır. Allah, imanın ve özgürlüğün Allah’ıdır. Allah 
yaratılan hiçbir şeyin ötekisi değildir. Özgürlük insanın Allah’ın ötekisi olmadığını 
ortaya koymaktadır. Allah ve insan arasındaki sahih ilişki iman ve özgürlükle müm-
kündür. Allah ve insan ayrıdır. Allah insan olamaz. İnsan da Allah olamaz. Tevhid dü-
şüncesi Allah ve insan ayırımını aklın, imanın ve özgürlüğün gereği olarak görmekte-
dir. Allah ve insan, iman ve özgürlük birbiriyle rakip değildir. Allah ve insan birbiriyle 
yarıştırılamaz. 

İnsan Allah’ı seçmemiştir. Allah insanı seçmiştir. Meleklerin itirazına rağmen Allah 
insanı yeryüzünün sorumlusu olarak yaratmıştır. İnsan kendisini seçen, önünü açan 
Yüce Hakikati tanımak ve iman etmek ihtiyacı içindedir. İman insanın kendisini seçen 

5 Nursi, İlk Dönem Eserleri, 416.
6 Nursi, İlk Dönem Eserleri, 465.
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Hakikate vermiş olduğu bir cevaptır. İmanın kendisi salih bir özgürlük ameli olduğu 
gibi aynı zamanda özgürlüğün de kaynağıdır. Seçim ve iman birlikte imanı var etmek-
tedir. Nursi insanın insana kul olmamasının ancak imanla engelleneceğini söylemek-
tedir: “İnsana karşı hürriyet, Allah’a karşı ubudiyeti intaç eder.”7 İnsanı Allah’a kulluğa 
götürmeyen bir özgürlük, hürriyet olarak nitelenmeyi hak etmemektedir.

İman, özgürce Allah’ın adıyla başlayarak kişinin kendisiyle, insanlıkla, alemle ve 
kainatla konuşması demektir. Allah’ın adıyla konuşmak, hiçbir aracıya gerek bırak-
mamaktadır. İman, insanı direkt Allah’a götürmektedir. İman, Allah ve insan arasın-
daki bir tecrübedir. Hakikate iman kapasitesi insana verilmiş olmasına rağmen insan, 
imanı reddetme seçeneğine de her zaman sahiptir. Allah özgürdür. Allah, insanı özgür 
yaratmıştır. İnsan Allah’a özgürce iman etmelidir. Özgür Allah, özgür insanı gerektir-
mektedir. İnsan sadece Allah’a bağlı olduğu zaman özgür olabilir

Allah evrende sürekli faaliyet halindedir. Allah dünyada faaliyet halinde olan in-
sana şah damarından daha yakındır. Allah’ın sürekli yaratılış faaliyeti içinde olması 
dünyayı insan için yaşanacak bir haline getirmektedir. Allah’ın dünyadan, insandan ve 
hayattan çekilmesi demek dünyanın yaşanılmaz bir yer haline gelmesi ve hayatın da 
kaldırılması zor bir yüke dönüşmesi demektir. İnsanın Allah ve insan arasındaki sev-
giye, kulluğa ve rahmete, kayıtsız şartsız bir şekilde kelime-i tevhid bağlamında evet 
demesi gerekmektedir. Allah ve insan arasına girerek insanın kulluk hakkını gasbe-
den sahte ilahlara insanın özgürce hayır demesi şarttır. Allah, insanı özgür yaratarak 
insanı onurlandırmıştır. İnsan da Allah’a iman ederek, Allah’a kul olarak özgürce ona 
olan saygısını göstermelidir. Allah’a kul oldukça insan gerçek kimliğini ve varlığının 
hakikatini keşfetmektedir. Allah’tan kopuş insanı kendisine yabancılaştırmakta ve bir 
boşluğa itmektedir. İman gerçek özgürlüktür. Gerçek kurtuluş Allah’a kulluktur. Kur-
tuluş insanın özgürce Allah’la ilişki içinde olmasını sağlayan imandadır. Allah’a özgür-
ce iman edilmesi için kalbimizi ve aklımızı özgürce Allah’a ve onun hidayet rehberi 
olan Kitab’ına açmalıyız.

İman ve din sadece kişisel sınırlara hapsolmuş bir eylem değildir. İman insanın 
kendisine şah damarından yakın olan Allah ile birlikte yaşamasıdır. İman Allah’ın ya-
nında yer alarak onun şah damarımızdan daha yakın olarak bizimle oluşunun farkın-
dalığıdır. İman Allah’a olan kulluğumuzun insanlığa ve dünyaya yayılmasıdır. İman-
dan vazgeçerek insan hayatının parçalanması büyük bir bozulmadır. Allah’ı insandan 
uzaklaştıran, insan hayatını parçalara ayıran paganizmden uzak durulmalıdır. İman 
ve özgürlük aktivizmdir. İmanın pasif, özgürlüğün aktif olduğuna dair bir algı vardır. 

7 Nursi, İlk Dönem Eserleri, 465.
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İmana dinamizm kazandıran özgürlük olduğu gibi, özgürlük de imanla hayatiyet ka-
zanmaktadır. İman, emniyet ve güvenlik demektir. İman olmadan insanın emin olması 
mümkün değildir. Özgürlük ve güvenlik imanla mümkündür. İmanı olmayanın emni-
yetini ve hürriyetini koruması mümkün değildir.

Her Güç ve Otorite Özgürlüğe Tehdittir!

Devlet dahil hiçbir kurum bütün toplumu tek başına temsil konumunda değildir. 
İnsan hiçbir kuruma ve otoriteye bağımlı olmak zorunda değildir. Özgürlük bütün in-
sanlar için bir haktır. İhtiyaçlarımızı karşılamak için devlet, hükümet, parti veya bir 
kuruma iman ve inanç besliyorsak, bu inanç sadece insanı o kuruma daha çok ba-
ğımlı yapmaktan başka bir şeye yaramayacaktır. Devlet veya başka bir kurum bazı 
ihtiyaçlarımızı karşıladıkça, aslında özgürlüğümüzü de yavaş yavaş elimizden almak-
tadır. Önemli olan kişi ve grupların birbirlerine güven duyarak özgürlüğü ve özgürlük 
alanını korumalarıdır. Karşılıklı yardımlaşma içinde insanların birbirlerini kurum-
lardan bağımsız kılması özgürlüğü korumanın temel yoludur. Devlet vatandaşlardan 
topladığı vergileri keyfi bir şekilde dağıttığı zaman çoğu insan devletin bir ilah gibi 
ihsanda bulunacağı ve insanların her türlü ihtiyacını gidereceği saplantısına kolay-
lıkla düşebilmektedir. İnsanlar kolaylıkla “abdü’d-devlet” olabilmektedir. Allah’a kul 
olmayanlar kula kul veya kulun yaptığı eşyalara veya kurumlara kul olurlar. Paraya, 
altına ve gümüşe düşkün olanlar için Peygamber Efendimiz (asm) “altın ve gümüşe ta-
pan” anlamında “abdü’d-dinar” ve “abdü’d-dirhem” nitelemelerini kullanmıştır. Kula 
ve eşyaya kulluk insanları kolaylıkla özgürlük ve imandan vazgeçirebilmektedir. 

İnsan kolektivist köleleştirici retoriklerle uğraşmak yerine iman ve özgürlüğü dolu 
dolu yaşamanın yollarını bulmalıdır. Özgürlük insanın eşref-i mahlukat olmasını ge-
rektirmektedir. Hiçbir kurum yüce, onurlu ve eşref değildir. İnsanın büyük, devletin 
küçük olması lazımdır. Sınırlanmış devlet imanın ve özgürlüğün bir gereğidir. Kişilere 
ve kurumlara bağımlı olunduğunda imanın ve özgürlüğün kendisi dejenere olmakta-
dır. İnancımızın objesini keşfetmemize yardım ettiğini umduğumuz kişi ve kuruma 
bağlı olmaya başladığımızda imandan yani Allah’tan, ilkelerden çok o yol göstericilere 
bağımlı olmaya başlamaktayız. İnsanı hiçbir kuruma ve kişiye bağımlı kılmamak için 
İslam hiçbir kurum ihdas etmemiş, hiçbir kişiyi Allah adına konuşmaya yetkili kılma-
mıştır. İnsanlar kendilerine huzur verdiklerine inandıkları kişi ve kurumlara yönel-
diklerinde iman ve özgürlük prensiplerine verilen önemi ve değeri ihmal edebilmek-
tedir. İman ve özgürlüğün korunması, iman ve özgürlüğün birbirinin kaynağı olması 

127

Köprü • Sayı: 142 • Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2019 • ISSN: 1300-7785 • ss. 123-134



için, dinin sapkın bir kölelik yoluna dönüşmemesi için insanın hiçbir güce, kişiye ve 
kuruma sahte bağımlılıklar içinde olmaması gerekmektedir. İnsanın özgürlüğünü ko-
ruması için imanını sürekli tefekkür etmesi ve pratiğe dökmesi lazımdır. İman aracılar 
yoluyla gerçekleşmez. Allah nimetlerini ve lütuflarını merhametle insana ve dünyaya 
sunmaktadır. İnsanın Allah’la direkt ilişki kurması insan onurunun gereğidir. Özgür-
lüğün ve imanın zenginleşmesi ve kökleşmesi için kişinin iman ve özgürlüğün barın-
dırdığı ilkeleri, değerleri ve erdemleri sürekli olarak keşfetmeye çabalaması lazımdır. 
İman hem Allah’ın hem de insanın tasdik edilmesidir. Allah’ın ve insanın birliği birlik-
te ele alınmalıdır. İnsanın birliği çoğulculuğun gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. 
Zıtların birliğinden oluşan insan Allah’a kullukta ve imanda bütünleşmelidir. İman ve 
özgürlük hem insani hem ilahi boyutta çok boyutlu renk, derinlik, form ve muhtevaya 
sahip olmalıdır.

 

Özgürlük Libertinizm Değildir!

Özgürlük insanın her istediğini sınırsız ve sorumsuz yapması anlamında bir li-
bertinizm değildir. Nursi, mutlak hürriyetin vahşet ve barbarlık olduğunu veciz bir 
şekilde şöyle ifade etmektedir: “Amma hürriyet-i mutlaka ise vahşet-i mutlakadır, bel-
ki hayvanlıktır. Tahdid-i hürriyet dahi insaniyet nokta-i nazarından zarurîdir.”8 “Sefa-
het ve rezaletteki hürriyet, hürriyet değildir. Belki hayvanlıktır, şeytanın istibdadıdır, 
nefs-i emmareye esir olmaktır.”9 “Sizde olanı yarı hürriyettir. Diğer yarısı başkasının 
hürriyetini bozmamaktır.”10 İnsanın yapması gereken doğruya uygun bir şekilde dav-
ranmaktır. Özgürlüğü etik ve erdemli kılan şey doğru şeyi seçmektir. Her insan özgün 
ve farklıdır. Herkes niteliklerine ve farklılıklarına uygun bir şekilde seçimlerde bulun-
malıdır. Nihai noktada tercih insana bırakılmalıdır. Sorumluluktan boşanan özgürlük 
olarak libertinizm özgürlüğün yozlaştırılmasıdır. İnsanın her istediğini hiçbir kayıt 
olmadan yapması anlamında libertinizm özgürlüğün iğfal edilmesidir. İnsanın önün-
de seçeneklerin olması önemlidir ama yeterli değildir. İnsanın seçim imkanlarının 
çeşitli olması kişiyi kısıtlamamalı bilakis kişinin hayatını genişletmelidir. Tek başına 
seçimlerin çokluğu insanı seçimlerinin kölesi haline getirebilir ve özgürlüğün sahih 
amacını yok edebilir. İnsan hayatında merkezi ve özel bir davranış olarak iman bütün 
özgür seçimlere bir anlam kazandırmaktadır. Özgür davranışlarımız imana dayandığı 
zaman insani bir nitelik kazanmaktadır. Özgürlük imandır. İman ise statik bir imkan 
değildir. İman insan hayatına yön veren ve ilişkilerini belirleyen hareket durumudur.

8 Nursi, İlk Dönem Eserleri, 576.
9 Nursi, İlk Dönem Eserleri, 463.
10 Nursi, İlk Dönem Eserleri, 464.
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İnsan fani olana bağımlı ve kul olmamalıdır. Nursi’ye göre “Allah’a hakikî abd olan 
başkalara abd olamaz. Birbirinizi Allah’tan başka kendinize Rab yapmayınız. Yani Al-
lah’ı tanımayan her şeye, herkese nispetine göre bir rububiyet tevehhüm eder, başı-
na musallat eder. Evet, hürriyet-i şer’iye Cenab-ı Hakkın Rahman, Rahîm tecellîsiyle 
bir ihsanıdır ve imanın bir hassasıdır.”11 İnsanın insana kul olmaması için bir hida-
yet rehberine ihtiyacı vardır. Kur’an-ı Kerim insana Allah tarafından gönderilmiş şifa, 
merhamet, özgürlük, iman ve hidayet kaynağıdır. Kur’an insan fıtratının doğal rehberi 
olarak içselleştirilmelidir. Adalet, iman, özgürlük, hak, aşk, umut, saygı, rahmet pren-
siplerinin ilahi vahye dayandırılması insanları bu değerlere sadık hale getirmektedir. 
İmanımız temelsiz fikirlere, kurgulara ve duygusal eğilimlere dayanıyorsa bu durum 
bizi ilişkilerimizde daha çok bağımlı hale getirecektir. Bu da bizi Allah’a değil bir şeye 
veya birine imana yöneltecektir. İmanın değer, erdem ve ilke olarak içselleştirilmesi 
gerekmektedir. Bağımlı olduğumuz şey, kişi veya otorite zamanla inanç ve imanımızın 
da ne olduğunu belirlemeye başlayacaktır. Yanlış rehberler insanı özgürleştirmediği 
için yanlış kılavuzların peşine düşen insan kendisini kolaylıkla kölelik durumu içinde 
bulabilir.

 

Şirk Köleliktir! Tevhid Özgürlüktür!

Özgürlük dolu bir hayat imanla mümkündür. Sahte güçler ve paganizm sahte bir 
imanla hükmettikleri için sahte paganizmin devrilmesi de ancak sahih bir imanla 
gerçekleşir. İnsanın kendisini şirke teslim etmesi tiranlıktır. İman bütün putları yok 
etmekte, hakikatin kalplere yerleşmesini sağlayarak özgürlüğün sürdürülebilir olma-
sını sağlamaktadır. Kabe’yi putlardan temizleyen Rahmet İnsanı (asm) insanlığa iman 
ve özgürlüğü birlikte sunmuştur. İman ve özgürlük Allah’ın insan hayatında ve dünya-
da aktif bulunuşluğunu ifade etmektedir. İmanın ve özgürlüğün güçlü olması için insa-
nın doğru bir amaca yönelmesi lazımdır. İman hiçbir şekilde pasifizm veya kadercilik 
değildir. İman Allah rızası için özgürce hayatı yaşamaktır. İman hayatın ataletini değil 
hakikatin pratiğe dökülmesini gerektirmektedir.

Özgürlük ve iman iki şeyi ifade etmektedir: 

1. İnsan kendini inşa etmelidir.

2. İnsan tevhid çağrısına cevap vermelidir.

İman tevhid çağrısına verilen cevaptır. Özgürlük tevhid çağrısına cevap ve-
rirken kendimizi inşa etmemizdir. Seçimlerimizin bizzat kendileri amaç değildir.  

11 Nursi, İlk Dönem Eserleri, 560.
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Seçimlerimiz tevhid çağrısına cevap verirken kendimizi inşa sürecinde birer araçtır-
lar. Özgürlük zıddını yapma kapasitemiz olmasına rağmen tevhid ve imana yönelmek-
tir. Bu bağlamda seçimlerimiz bir ilke olarak işlev gördüğü gibi bir sonuç olarak da 
işlev görmektedir. Özgürlük otonom bir varlık olarak her şeye başı buyruk bir şekilde 
karar vermek değildir. Özgürlük fıtratımızda var olan özün gereği olarak tevhid ve 
imanın bizi çekmesidir. Özgürlüğün kaynağı fıtratın özüdür. Özgürlüğün çekim mer-
kezi imandır. Tevhid insanı hem Allah’tan ayıran hem de ilişkilendiren ilkedir. Özgür-
lük ve seçimin iman olarak birbiriyle bağlanması Mutlak Bir’in daimi aktivitesiyle in-
sanı birleştirmektedir.

Tevhid sayesinde insan hayatını devam ettirebilmektedir. Allah’ı insandan ayıran 
sadece Allah’ın mabut olacağını ve O’nun dışında hiçbir varlığın ibadete değer olma-
yacağının ortaya konması insanın hem insan olarak hayatını sürdürmesini hem de in-
sanın Allah’a iman ederek yaşamasını sağlamaktadır. Tevhidin insan ve Allah arasında 
yapmış olduğu ayırım aydınlatıcı, istikrar sağlayıcı ve özgürleştiricidir. İnsanın tanrı 
olmaması, Allah’ın insan olmaması, kişinin aklı ve kalbiyle O’nun yaratılış aktivitesini 
düşünmemizi sağlamaktadır. İman alemi anlamlandırmamıza imkan vermektedir.

İnsanların onur, eşit ve özgür varlıklar olduğu düşüncesi bugün milliyetçilik ve 
sosyalizm gibi kolektivist ideolojiler tarafından inkar edilmektedir. Kolektivizm bazı 
insanların diğer insanlara üstün olduğu saplantısına dayanmaktadır. Bazı insanların 
bazılarına üstün olduğu düşüncesi insanların katliam ve soykırımlar işlemesine ne-
den olmuştur. Gulag, Sibirya ve gaz kampları vahşi sosyalizm ve nasyonalizmin insan-
lığa olan maliyetidir. Özgürlük ve eşitlik düşüncesi birbiriyle yakından ilişkilidir. İnsan 
güdülerinin esiri olan veya mekanik bir şekilde hareket eden bir köle değildir. İnsan 
özgür seçimler yapanlar ve yapmış olduğu özgür seçimlerin sonuçlarının sorumlulu-
ğunu üzerine alan özgür bir varlıktır.

Materyalizm kolektivizmdir. İnsanı inkar eden kolektivizm için özgürlüğün bir an-
lamı bulunmamaktadır. Kolektivizm insan hayatını Allah’tan kopartarak onun yerine 
sahte kurgular icat etmektedir. Materyalizm ve kolektivizme göre biz, biyolojimizin ve 
güdülerimizin esiri olan varlıklarız. Özgürlük ve onur bir yanılsamadan başka bir şey 
değildir. Özgürlük ve onurun yanılsama olması demek insanın bir illüzyona düşürül-
mesi demektir. İman bütün insanların eşit olduğunu, özgür iradeye sahip olduklarını 
kabul etmektedir. İnsanın insana hükmetmesi veya insanın insana kul olması hiçbir 
şekilde imanla bağdaşmamaktadır. İnsanlık tarihine baktığımız zaman dini ortadan 
kaldıran şeyin başka bir din olmadığı görülmektedir. Dini ortadan kaldıran şey Tan-
rı’nın ortadan kalkması değil Tanrı’nın yerine devletin, kabilenin, diktatörün veya bir 
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zalimin geçmesidir. Devletin bütün güçlere sahip olması halinde kendisini ilahlaştı-
ran otoritelerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Kendisini Tanrı’nın yerine ikame eden 
güçler kolaylıkla hem imanı hem özgürlüğü gasbedebilmektedir. Nemrud’un ve Fira-
vun’un tanrılaşması özgürlük ve imanı birlikte ortadan kaldırma girişimleridir. Öz-
gürlük ve imanı birlikte gasbeden güçlere karşı tek koruyucu duruş Allah’a kulluktur.

 

İman, Özgürlük ve Sorumluluk

İman ve özgürlük insana sorumluluk yüklemektedir. İnsanın özgür mümin birey 
olma sorumluluğu vardır. İman ve özgürlüğe sahip olmak için iman ve özgürlüğün 
sınırlanması lazımdır. İman sadece Allah’a kulluk yani imanla sınırlıdır. Özgürlük baş-
kalarının hayatına müdahale etmemekle sınırlıdır. Başkalarına iman edersek iman 
elimizden alınabilir. Başkalarından özgürlüğü alırsak bizim özgürlüğümüz de bir gün 
elimizden alınabilir. Nursi hürriyetin sınırını şu şekilde ifade etmektedir: “Hürriyet 
budur ki: Kanun-u adalet ve te’dibden başka, hiç kimse kimseye tahakküm etme-
sin. Herkesin hukuku mahfuz kalsın, herkes harekât-ı meşruasında şahane serbest 
olsun.”12 İman ve özgürlük sorumluluk kavramıyla bir anlam ifade etmektedir. İman 
sorumluluğa dayanmadığı zaman şirke dönüşebilmektedir. Özgürlük hukuka dayan-
madığı zaman anarşi ve kaosa neden olmaktadır. İman ve özgürlük insanı yapaylıktan 
kurtarıp fıtratını yaşamasına imkan vermektedir. İman ve özgürlük insanı zincirlerin-
den kurtarmaktadır. İman özgürlüğe bir temel sunmaktadır. Hakikate dayalı özgürlük 
imanla mümkün olmaktadır. Hakikat olmadan özgürlük temelini kaybetmekte, heva 
ve heves özgürlüğün içini ve temelini boşaltmaktadır.

İman ve özgürlük birlikte olmadığı zaman insan kolaylıkla totaliteryanizmin ka-
ranlığına düşmektedir. Totaliteryanizm tehlikesinin farkında olmak bilgeliğin teme-
lidir. Korkuyla hayatlarını devam ettirenler kendilerini etkisiz ve önemsiz durumda 
görebilirler. İnsanın ihtiyaç duyduğu şey geleceğe bakmaktır. İman geleceğe umutla 
ve yapıcı bir şekilde bakmayı gerektirmektedir. İnsanın geleceğe umutla ve yapıcı-
lıkla bakması için insanın uygun bir vizyona, asli ve doğal bir hayat amacına ihtiyacı 
bulunmaktadır. Kolektivizm ve totaliteryanizm insanın geleceğe güvenle bakmasını 
sağlayan uygun bir vizyon ve hayat amacını ortadan kaldırmaktadır. İman ve özgür-
lük totaliteryanizme birlikte karşı koyabilir. İnsan tek başına yeterli olmayan yalnız 
bir varlıktır. İman ve özgürlük insanın yalnızlığına ve yetersizliğine karşı verilen ni-
metlerdir. İnsan aşkın gerçekliğe iman ederek yalnızlığını ve çaresizliğini giderme  
ihtiyacındadır.

12 Nursi, İlk Dönem Eserleri, 464.
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İman enerjinin güce değil ruha kanalizasyonunu sağlamaktadır. İman Nemrud 
veya Firavun gibi otoriter bir tiranlıktan tamamen kopup yüksek hakikat olan tevhidi 
içselleştirmektir. İnanç sadece bir gelenek, psikoloji veya sosyoloji değildir. İman Al-
lah’a kulluk gerçeğinden kaynaklanan, varlığın hakikatinden neşet eden bir bağlılık, 
adanmışlık ve takva durumudur. Dine kullanışlı bir araç olarak bakan bir bakış açısı-
nın sahih bir imanı ve özgürlüğü gerçekleştirmesi mümkün değildir. Gerçek özgürlük 
dine kullanışlı bir araç olarak bakmakta değil imanın hakikat olduğunu benimsemek-
le mümkündür. Hakikat olan Hak da özgürlüğün ve imanın kaynağıdır. Nursi Allah’a 
kul olmanın insanı hem özgürleştirdiğini ve hukuk içinde yaşamayı mümkün kıldığını 
şöyle ifade etmektedir: “Zira rabıta-i iman ile Sultan-ı Kâinata hizmetkâr olan adam 
başkasına tezellül ile tenezzül etmeye ve başkasının tahakküm ve istibdadı altına gir-
meye o adamın izzet ve şehamet-i imaniyesi bırakmadığı gibi, başkasının hürriyet ve 
hukukuna tecavüz etmeyi dahi o adamın şefkat-i imaniyesi bırakmaz. Evet bir padi-
şahın doğru bir hizmetkârı bir çobanın tahakkümüne tezellül etmez. Bir biçareye ta-
hakküme dahi o hizmetkâr tenezzül etmez. Demek iman ne kadar mükemmel olursa, 
o derece hürriyet parlar.”13

Allah’a bağlılık insanı bütün sahte bağımlılıklardan özgürleştirdiği gibi diğer var-
lıklara da şefkatle yaklaşmasına ve yakınlaşmasına da vesile olmaktadır. Allah’a kul-
luk insanın insanı sömürülecek bir meta olarak görmesine engel olmakta, insanın in-
sanla kardeş olduğu bilincini yerleştirerek doğal bir insanlık hukukunun gelişimine 
kaynaklık etmektedir. İnsanın yeryüzünü imar ve inşa etme görevi vardır. Bizler birbi-
rimizin sahibi veya maliki değil birbirimizin velisi konumundayız. Bizim birbirimize 
karşı sorumluluklarımız vardır. Gerçek özgürlük mal, mülk ve güç toplamaktan değil 
elde ettiklerimizi açık bir şekilde hizmete dönüştürmek ve kendimizi sürekli olarak 
arındırmaktan geçmektedir. Birbirimize yardım etmemiz ve ihtiyaçlarımızı giderme-
miz devletin veya başka bir üst otoritenin işi değil kişilerin sorumluluğudur.

Sonuç

Özgürlük Allah’ın insana verdiği bir nimettir. Özgürlüğün Allah’ın insana verdiği 
büyük bir nimet olduğunun unutulması imanın ve özgürlüğün güvende olmaması 
demektir. Özgürlüğün Allah’ın insana vermiş olduğu bir nimet olarak düşünülmesi 
hiçbir otoritenin özgürlüğü insandan alamayacağı anlamına gelmektedir. Nursi’ye 
göre “Hürriyet Rahman olan Allah’ın bir hediyesidir. Çünkü hürriyet imanın bir  

13 Nursi, İlk Dönem Eserleri, 465.
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özelliğidir.”14 Hürriyeti alıp verme otoritesine hiç kimse sahip değildir. Özgürlüğün Al-
lah tarafından verilmiş bir nimet olduğu fikri insanın insanı köleleştirmesinin hiçbir 
şekilde meşru ve mümkün olmadığını göstermektedir. Tevhid bütün insanlığı Hak’ta 
birleştirmektedir. Tevhitte bütün yapay duvarlar ortadan kalkmaktadır. Rahman ve 
Rahim olan Alemlerin Rabbi herkesi ve her şeyi kapsamaktadır. Nursi’ye göre özgürlü-
ğün temelinde iman olmalıdır çünkü özgürlük imanın bir niteliğidir. Özgürlüğün kay-
nağı Allah’tır. İnsanda derin ve fıtri bir şekilde var olan özgürlük duygusu ve arzusu 
yapay bir şekilde sahip olunan bir eğilim değil Allah’ın insana bahşettiği bir nimettir.

Mümin insan iki temel niteliğe sahip kişi demektir: Mümin insanın, derinlikli ve ni-
telikli sahih bir imana sahip olması ve özgürlüğe güçlü bir arzu, aşk ve iştiyak duyması 
lazımdır. Nursi mümin insanın özgür insan olduğunu şu şekilde ifade etmektedir: “Asıl 
mü’min hakkıyla hürdür. Sâni’-i Âlem’e abd ve hizmetkâr olan halka tezellüle tenezzül 
etmemek gerektir. Demek imana ne kadar kuvvet verilse hürriyet de o kadar kuvvet 
bulur.”15 Said Nursi’nin hayatı ve eseri, iman ve özgürlükten oluşmaktadır. İman ve 
özgürlük, Said Nursi’nin bütün otoriteyi, materyalizmi ve inkarı karşısına alarak top-
lumdan soyutlanma cesaretini gösterme iradesini ortaya koymasına neden olmuştur. 
Nursi bu sağlam özgür iradenin gösterilmesini dünyanın, insanın ve insanlığın değiş-
mesi için zor ama zorunlu bir gereklilik olduğunu düşünmüştür. Nursi hiçbir şekilde 
barışı, adaleti, imanı ve özgürlüğü hiçbir şeye feda etmemiştir. O, mümin ve özgür bir 
insan olarak affetmek, merhamet, şefkat, akıl, aşk ve umut temelinde insanlığın ye-
nilenmiş, özgür ve erdemli bir toplum olmasına çalışmıştır. Nursi hiç kimsenin kendi 
insan onurunu çiğnetmemesi gerekliliği ile başkalarının da insan onuruna saygı duy-
masını temel sorumluluk olarak formüle etmektedir: “Tahakküm ve istibdat ile baş-
kasını tezlil etmemek ve zillete düşürmemek ve zâlimlere tezellül etmemek.”16 Nursi 
insan onuruna saygı duymak için özgürlüğün önce kafalarda, ruhlarda, gönüllerde ve 
inançlarda yer etmesi gerektiği mesajını vermektedir.

14 Bu meal kitapta “Hem de, yirmi senelik I�slâmiyetin bir fedaisi de demiştir: ُة يَّ َها َخاِصّ  انَّ
ْ

ْحٰمِن ِاذ ُة الرَّ  َعِطيَّ
ٌ
ة يَّ  ُحِرّ

اِليَماِن
ْ
.şeklinde geçmektedir. Nursi, İlk Dönem Eserleri, 465 ”ا

15 Nursi, İlk Dönem Eserleri, 576.
16 Nursi, İlk Dönem Eserleri, 560.
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RİSALE-İ NUR’UN NEŞİR TARİHÇESİ1

Abdülkadir BADILLI2

Risale-i Nur’un Te’lif ve Neşri

Risale-i Nur’un te’lifinde hâkim olan âmil, pekçok vukuat ve şâhitlerin şehadetiyle ve müel-
lifinin defalarca kat’i ikrarıyla; ilhamlar ve sünuhattır.

Bu noktadan hareketle, evvelâ Risale-i Nur’un te’lif şekli ve neşir keyfiyetinin çeşit ve nevi-
lerinin üzerinde durmak istiyoruz. Şöyle ki:

Risale-i Nur’lar bazan zahirî bir sebeb olmaksızın, Hz. Üstad’ın ruhundan doğan manevî bir 
ihtiyacın sevkiyle te’lif edildiği gibi-ki bunlar umumiyetle müslümanların müşterek malı olan 
iman hakikatlarının küllî ve umumî izah ve şerhleridir- bazan da hususî ve has bir makam-
da İslâmî, içtimai veya ilmî bir müşkilin halline dair sorulan bazı suallerin cevabı olarak te’lif 
edilmiştir. Bazan da ehl-i dünyanın ve bazı idarecilerin gayr-ı insanî baskı ve zulümlerinin had 
safhaya ulaştığı vakitlerde, onları o zulme sevkeden gizli hâin mülhidlerin zulümlerini yüzle-
rine çarpan ve onları hakikat, ilim ve medeniyet meydanında hayvandan aşağı düşüren bazı 
risalelerin te’lifleri olarak saha-i vücuda çıkmışlardır.

İşte bu risalelerin heyet-i umumiyesi itibarıyla evvelâ birinci derecede umumî, hususî, mah-
rem, yarı mahrem gibi bir sınıflandırma yapılabilir.

Diğer bir cihetten yâni Hz. Üstad’ın bizzat kendi tasarruflarıyla neşir sahasına çıkmaları 
itibarıyla de şöyle sınıflandırılabilir:

1. Herkesin her zaman faydalanacağı imanî ve umumî risalelerdir. Bunlar, hem ilk te’liflerin-
den sonraki el yazma döneminde hem teksir makineleriyle bir derece umumî neşriyat sahasına 
çıkıldığında, her zaman neşredilmiş risalelerdir.

2. El yazma asıllarda olduğu gibi, teksir makineleriyle yarı umumî neşir sahasına çıkıldığın-
da mecmualarla intişarı devam eden risalelerdir.

3. Teksirle çoğaltılan mecmualarda neşredilen her Risale ve risalenin her parçası, yeni yazı 
eserlerde neşredilmemiştir.

4. Teksirle ve matbaada neşredilen kısımları Hz. Üstad tensib ederken, hâriç tutup neşret-
tirmediği kısımlar ki, Yirmi Dokuzuncu Mektub’un Kur’an’daki huruf ve kelimatına ait kısımlar 
ve bazı mektublardan çok hususî bahislerdir.

“Risale-i Nur” adı altında 1926’dan sonra te’lif edilen risalelerin heyet-i umumiyesinin yu-
karıda sıralanan dört çeşit intişarları olduğu gibi; Hz. Üstad’ın eski eserlerinde de yeniden neş-
rettiği zaman bazı tasarrufları olmuştur. Eski eserlerini de yukarıdaki dört kısım neşir şekline 
ilave edersek, eserlerinin neşir durumu beş sınıf olarak karşımıza çıkar.

1 Bu makale Risale-i Nur Araştırma Merkezi tarafından kitap olarak yayınlanmıştır.
2 Bediüzzaman Said Nursi’nin talebelerinden Abdülkadir Badıllı 2014 senesinde vefat etmiştir.
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Bunlara misal vermek gerekirse, şöyle:

Birinci neşir şekli ki: “Sözler”in tamamı, “Lem’alar”ın mutlak ekseriyeti, “Mektûbat”ın ço-
ğunluğudur. Bunlar ilk el yazmalar döneminde de, teksirle de, matbuat alemiyle de neşredil-
miştir.

 İkinci neşir şeklinin misalleri, yâni el yazmalarda bulunup, teksirle çoğaltılan mecmualarda 
neşredilmeyenlerin misalleri ise: Başta “Rumuzat-ı Semaniye” risalesi; matbu İşârât-ül İ’caz ile 
Onuncu Söz’ün tevafukları hakkındaki hususî risale ve Yirmi Sekizinci Mektub’un bazı parçaları 
gibi hususîlik arzeden ve herkese her zaman lazım olmayan bahislerdir.

Üçüncü neşrin misalleri ise daha çoktur. Yalnız bir kaçının isimlerini vereceğiz. Çünkü Üs-
tad hazretleri, hal-i hayatta iken hemen hemen Risale-i Nur’un bütün mecmuaları yeni yazı ile 
neşredildi. Hz. Üstad bunların baskılarını gayet titizlik içinde takib edip, hepsini dinlemek veya 
eski yazısından takib etmek suretiyle lazım gelen tashih ve tasnifi yaptırdı.

“Sözler” mecmuasını hiçbir tasarruf yapmadan, olduğu gibi neşrettirdi. Yalnız âhirine “Kon-
ferans”ı ilave etti. “Lemeat” eserini de bazı tashih ve tasarruflarla Sözler mecmuasına ilhak etti.

“Mektûbat” mecmuasına gelince: Yeni yazısındaki şeklinde birçok risaleleri tayyettirdi. 
Meselâ: Yirmi Sekizinci Mektub’un hususî bazı parçalarını çıkardığı gibi, bu mektubun altıncı 
kısmı olan ve Vehhabîlerin Haremeyn-i Şerifeyn’e tasallutunun hikmetini beyan eden risaleyi 
olduğu gibi çıkarttı.

“Lem’alar” mecmuasında ise: Sekizinci, Dokuzuncu, On Sekizinci Lem’aları ve Yirmi Seki-
zinci Lem’a’nın bazı parçalarını yeni yazısında neşrettirmedi. Yirmi Dokuzuncu Arabî Lem’adan 
sadece “Allahu Ekber” kısmını koydu.

“Sikke-i Tasdik-i Gaybî” mecmuasının yeni yazısında da Hz. Üstad bazı tasarruflar yaptı. Eski 
yazısında olan her şeyi, yeni yazısına koydurtmadı. Çünkü hususîlik arzeden bazı parçalar vardı.

“Asâ-yı Mûsa” mecmuasında da bazı ufak tasarruflar yaptı. Eski yazısının âhirinde yer alan 
kısımları koydurtmadı. Ve Ahmed Aytimur’a sadece birinci cildinin neşrî için emir verdi.

“İşârât-ül İ’caz” eserine gelince: Bu kitab ilk tercüme edildiğinde Hz. Üstad, onun eski ya-
zıyla olan şekline Arapçasını da ilave ile beraberce bir cild içinde neşrettirdi. Fakat bir zaman 
sonra Arapçasını Türkçesinden ayırdı. Yeni yazı neşir safhasında ise, Bakara sûresinin baş tara-
fında münafıkların hâlini tasvir eden on iki âyetin tefsirini neşrettirmedi. Neden neşrettirme-
diğini bilmiyoruz.

 Lâhikalar’ın neşrine gelince Sungur ağabeyin beyanı vechiyle, “Barla Lâhikası”nın şimdiki 
tarzdaki mektublarının tamamı Hz. Üstad’a arz edilmediği için veya Hz. Üstad o gün için tensib 
ettiği miktar; Barla Lâhikası değil de belki bir kısım Barla mektublarıyla beraber “Yirmi Yedinci 
Mektub” adı altında bir kitabı, Hz. Üstad İstanbul’a gönderdi. Bu kitap daktilo ile yazılıp mahdut 
miktarda teksir edildiği için dar sahada intişar etti. Daha sonra Hz. Üstad’ın neşre hazırladığı 
tekmil el yazma Barla lhbnıu9oâhikaları yeni yazı ile neşredildi.

“Kastamonu Lâhikası”nı ise Hz. Üstad bizzat tashih ederek, yeni yazı ile matbaada neşri için 
hazırladı ve genişce tasarrufata tâbi tuttu. Bazı mektubların tamamını, bazılarının bir kısmını, 
çıkarılması için işaretledi. Böylece şimdi elde mevcud yeni yazı Kastamonu Lâhikası tab’edildi.
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“1. Emirdağ Lâhikası”: Bunu da Hz. Üstad aynen Kastamonu Lâhikası gibi, tashih ederek ve 
neşredilecek yerlerini işaretleyerek nâşirlerine verdi.

 “2. Emirdağ Lâhikası” ise: Kuleönlü Küçük Ali’nin yazdığı mektublar mecmuasında sadece 
1953 yılına kadar yazılan mektublar bulunuyordu. Üstad’a bu şekilde arz edilmişti. Hz. Üstad 
ise, onu olduğu şekliyle tashih edip Ankara’ya gönderdi. Neşrinde gecikme oldu.

Hz. Üstad’ın vefatından sonra ve umumî ihtiyacın zarureti karşısında merhum Zübeyr ağa-
bey başta olmak üzere Sungur, Tâhirî, Bayram ve Hüsnü ağabeyler harekete geçerek, 2. Emirdağ 
Lâhikası’na ait ne kadar mektublar varsa toplattırıldı, uzun istişareler neticesinde (umum için 
neşre en uygun kısımlar seçildi) ve neşredildi. İşte şimdi elde mevcud 2. Emirdağ Lâhikası böy-
lece meydana çıktı.

Ve hâkezâ Tarihçe-i Hayat, Mesnevî-i Nuriye ve diğerleri ve Üstad’ın zamanında tab’edilen 
bütün küçük risaleler, Hz. Üstad’ın izni ve nezareti altında neşredildi.

Dördüncü kısım neşriyatın misalleri ise, birkaç risaledir. Bunlar “Mahkeme-i Kübra’ya Şek-
va” ismi altındaki parçanın dokuzuncu ve onuncu maddeleri ile, Yirmi Dokuzuncu Mektub’un 
Kur’an harfleri ve kelimeleri hakkında tafsilli kısımlarıdır ki, Hz. Üstad “ziyade tafsilat diye iğ-
neledim” demiştir. Bunlar ilk zamanda da, son zamanda da umuma neşredilmemiş, çok hususî 
bırakılmıştır. El yazı asıllarda mevcuddur.

Beşinci sınıf neşriyat ki; Hz. Üstad kendi eski eserlerini yeniden neşrettiğinde yaptığı tasar-
ruflardır. Bu tasarruf daha çok üç eseri üzerinde cereyan etmiştir:

Birincisi: manzum Lemeat eseridir. Hz. Üstad bu hârika, emsalsiz eserini yeniden neşret-
mek istediğinde üzerinde bazı tasarruflarda bulunmuş, çok az yerlerini tayyedip ortasındaki 
bir parçayı başa almak gibi hususî tasarruflarda bulunmuş ve ilk önce o zaman Isparta’da teksir 
edilmekte olan İslâm harfli Sözler mecmuasının sonuna eklemiştir. Sonraları 1956’da yeni yazı 
ile Sözler mecmuası tab’edildiğinde, tekrar Lemeat üzerinde küçük bazı tasarruflar yapmış ve 
yeni yazı Sözler’in âhirine yeniden koydurtmuştur.

İkincisi: “Münazarat” eseridir. Bu eserin yeniden neşri 1951-1952’lerdedir. O zaman Ispar-
ta’da teksir edilmekte olan Mektûbat mecmuasının ikinci cildinin içine dercedilmiştir. Bunu da, 
Lemeat gibi bazı tasarruflardan geçirdikten ve kitabın üçte biri kadarını baş tarafından çıkart-
tıktan ve bazı kelimelerini tashih ve ta’dil ettikten ve dipnotlara birçok hâşiyeler ilave ettik-
ten sonra neşrettirmiştir. Hüsrev ağabeyin teksir ettiği Mektûbat’ın ikinci cildinde mevcuddur, 
görülebilir. Fakat 1959’larda yeni yazı ile tekrar umuma neşredileceği zaman, Hz. Üstad onu 
tekrar dikkatle okumuş, tashih etmiş ve bazı tasarruflarda bulunmuştur. Şimdi elde mevcud 
yeni yazı “Münazarat”, işte o Münazarat’tır. Yeni yazısına konulmamış bazı dipnotlar Üstad ta-
rafından çıkarılmıştır.

Üçüncüsü: “İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi” veya “Divan-ı Harbi Örfî ve Said-i Kürdî” 
eseridir. Bu eser 1910 ve 1911 tarihlerinde iki defa tab’edilmekle birlikte; 1912’de ikinci baskı-
sı yapılan Arabî Hutbe-i Şamiye’nin arka kapağında bazı eserlerinin isimleri verilirken bu ese-
rin ismi karşısında “Onun tab’ında çok yanlışlar vardır” ibaresi yazılmıştır. Bundan ve benzeri 
sebeblerden dolayı olsa gerektir ki, Hz. Üstad bu eserinin üzerinde çok durmuş ve birkaç defa 
tashih ve ta’dil etmiş, tasarruflarda bulunmuştur.
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Birinci ve ilk tasarruf: 1947’lerde İnebolu’da teksirle çoğaltıldığı zaman üstünde yapılan 
bazı tasarruf ve tashihler.

İkincisi: 1951-1952’lerde Isparta’da yeniden teksirle çoğaltıldığında yine tekrar bazı tasar-
ruflarla ta’dili cihetine gitmiştir. Hüsrev ağabeyin teksir ettiği nüshanın başında yer alan Üsta-
dın şu mektubu bu hakikatı aydınlatmaktadır:

ِباْسِمِه ُسْبَحاَنُه
ِ َو َبَرَكاُتُه ْيُكْم َو َرْحَمُة اللّٰ

َ
ُم َعل

َ
ل لسَّ

َ
ا

Aziz Sıddık Kardeşlerim,

Bu tashihli tarzı, has dostların meşveretiyle teksir edebilirsiniz. Hem bu musahhahın bir 
suretini size gönderdik. Eski harfle kabil ise, teksir edilebilir. Madem eski zamanda iki defa 
tab’edilmiş, kimse itiraz etmemiş.

Hem ilişmek ihtimali bulunan bazı kelimeler de değiştirilmiş, aynı hakikat bir risaleciktir. 
Has dostların tensibiyle fakat sıhhatına tam dikkat etmek şartıyla neşredebilirsiniz. Bu risale, 
eski zamandan ziyade bu zamanın tam bir dersi olabilir.

Said Nursî

-------------------------------o0o-------------------------------

Üçüncü ve en son tashih: Yeni yazıyla neşredilmek üzere İki Mekteb-i Musibetin Şehadetna-
mesi son şeklini aldığı zaman yine Hz. Üstad onu gözden geçirmiş ve bazı tashih ve ta’dillere 
tâbi tutmuş, kapağındaki “Said-i Kürdî”yi “Said-i Nursî” yapmıştır.

Mezkur eserin üç şekildeki nüshalarından başka, Hz. Üstad’ın eliyle tashih edilmiş bazı el 
yazma nüshaları da mevcuddur. Bunları da Üstad hazretleri tashih ettiği halde, aralarında bazı 
nüsha farkları vardır. 1973’de Kur’an harfiyle baskısı yapılan nüsha üç adet ayrı ayrı nüshala-
rıyla karşılaştırılıp tashih yapılmış ve “Âsâr-ı Bediiye”deki şekliyle basılmıştır. Adı geçen eser 
hakkında sözünü ettiğimiz hem ilk matbu’ iki nüshası, hem İnebolu’nun teksir ettiği nüsha, 
hem de Isparta’nın teksir ettiği nüshalar, ayrıca da Hz. Üstad’ın eliyle tashih edilmiş el yazma iki 
nüsha bizde mevcuddur. Son şekil tashihli nüsha ise, Ankara’da Said Özdemir’dedir, görülebilir.

Risale-i Nur’un neşriyatı hakkında yazdıklarımızın şâhidlerinden hâlen hayatta olanlar pek 
çoktur. O zamanlar Risale-i Nur’u bizzat neşredenler ve bu nâşirler ve hizmetle yakından alâ-
kadar olanlar, yazdığımız neşir safahatını bilirler ve bildikleri içindir ki; tahrif iddialarına karşı, 
“Üstadın Hizmetkârları” imzasıyla cevab neşretmişlerdir. Biz de bu cevabı aynen kitabımızın 
sonuna eklemiş bulunuyoruz.

Neşriyatın bu tarihî seyriyle beraber Risale-i Nur’un neşrinde aslolan hatt-ı Kur’an’la olan 
neşriyattır. Lâtin harfleriyle olan neşriyat ise iman kurtarma zaruretinden dolayı Hz. Üstad’ın 
bir müsaadesidir.3

3 Bu hususta nümune olarak bakınız: Bediüzzaman Said Nursi, Kastamonu Lâhikası (İstanbul: Envâr Neş-
riyat, 1983), 136 ve 191.
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Halkın ekseriyeti bilhassa gençlik, lâtin harflerini bilip, hatt-ı Kur’an’ı bilmediğinden ve bu 
zamanda imanı kurtarmak mübrem bir ihtiyaç halinde olduğundan, Hz. Üstad’ın tanzim et-
tiği tarzda, yâni Risale-i Nur’ların ekser cüzleri lâtin harfleri ile, külliyatın tamamı ise hatt-ı 
Kur’an’la neşredilmiştir ve devam eder. Binaenaleyh, hatt-ı Kur’an’la neşredilmiş bir mevzu, 
lâtin hurufuyla neşriyatta bulunmamasıyla, “neşredilmemiştir” denilemez.

-------------------------------o0o-------------------------------

Nüsha Farklarının Mâhiyet ve Keyfiyeti

Nüsha farkı, Kur’an müstesna olarak hemen hemen her kitabda mevcuddur. Hattâ Kur’an’ın 
lâfız ve kelimeler cihetinde nüsha farkı yoksa da, kıraat tarzında çeşitli telaffuz şekli vardır. 
Hem, ehl-i sünnet ve-l cemaatın yanında Kur’an’dan sonra en makbul ve muteber sayılan Bu-
harî-i Şerif’de dahi bazı nüsha farkları bulunmaktadır. Buharî’nin İstanbul baskılı Osmanlı nüs-
hasının kenarında bu nüsha farklarına işaretler konulmuştur. Bu böyle olunca, elbette Risale-i 
Nurlar’da da nüsha farkları olacaktır. Bu farklar sadece kelimelerde değil, cümlelerde hatta sa-
tırlarda da olması gayet tabiîdir. Sâir kitablardaki de öyledir.

Evet, Risale-i Nur kitablarının nüsha farkları vardır, fakat aynı ma’nada ve aynı teradüfte 
ayrı ayrı kelimelerden ibarettir. Çünkü, müellif-i muhterem uzun zaman tashih vazifesinde yüz-
lerce, binlerce risaleyi tashih etmiştir. Böylece Üstad’dan musahhah el yazma me’haz eserlerde 
de bazı nüsha farkları bulunmaktadır. Bu me’haz eserler, nâşirlerce muhafaza edilmektedir.

İşte şimdi biz gerçeğin delil ve belgelerini arz etmeye çalışacağız. Daha sonra da nüsha fark-
larının keyfiyeti hakkında ve nasıl ve nerelerde vâki’ olduğunun şekli üzerinde isbatlı bir araş-
tırma yapacağız.

Üstad Hazretlerinin Bazı Tasarruflara Dair İzinleri

Nüsha farkına sebeb olmuş tasarruf izinlerinin belgelere geçmeden önce, çok mühim bir 
noktayı hatırlatmak isteriz. Şöyle ki: Hz. Üstad’ın verdiği izin ve ruhsatların zaman ve zemini 
sadece ve sadece onun sağlığında ve onun teftiş nazarından ve tashih ve tasvibinden geçmiş 
olması şartıyla kabul edilmiştir.

Zira o zât, te’lif vazifesinden sonra, risalelerin her tip ve her çeşit neşriyatını bizzat takib 
etmek ve her şeyden önce sıhhatli çıkmasıyla alakadar olmak vazifesinde son derece gayret sarf 
etmiş, bakmış, dinlemiş ve düzeltmelerde bulunmuştur.

Öyle ise o ameliye, yani tasarruf meselesi ve ona dair sâdır olan izinler, münhasıran ve yal-
nız onun hayatta bulunduğu zamanlara mahsustur. Yoksa, Allah muhafaza buyursun, itimadın 
istinadı olan Hz. Üstad’ın vefatından sonra da o işin devamını mesağ görmek, Risale-i Nur’un 
ulvî, safî, müemmen nuraniyetinin uçmasını arzu etmek demektir. Bunun içindir ki, Risale-i 
Nur’un neşriyatında tashihat, daima Hz. Üstad’ın tashihinden geçmiş olan çoğu el yazma mu-
sahhah eserler üzerinde yürütülmektedir. Bu orijinal eserler de muhafaza altındadır.

Bu münasebetle bazı insanların, zaman zaman Nur’ları sadeleştirme adı altında tasarladık-
ları iş ve ameliye, herhalde affedilmez bir tahriftir.
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Bu eğer faraza hâlis bir niyetle düşünülüyorsa... Yoksa eğer bu unvan altında başka niyetler 
ve fikirlerle o işi düşünüyorlarsa, o zaman zâten zındıkların bir oyunu ve din düşmanlarının bir 
tuzağı olduğu hatıra gelir. Bu mevzu ileride tafsilâtlı olarak ele alınacaktır.

Risale-i Nur’un Tashihine Ait İzin ve Ruhsat Belgeleri

Bu izin ve ruhsatlar, Risale-i Nur’un te’lifi ve neşriyatıyla beraber uzun müddet devam et-
miştir. Bütün bunları sıralayacak değiliz. Birkaç örnek vermekle iktifa edeceğiz.

 Hem bu izinler, rast gele herkese verilmiş değildir. Belki merhum Hulusî Bey gibi, Hüsrev 
Altınbaşak gibi bazı zâtlara ve ayrıca Medresetüzzehra erkânlarının müşterek meşveretlerine 
verilmiştir. Bunun yanında Hz. Üstad’ın hayatının son senelerinde o izinleri kaldırdığına dair 
bazı davranışlarının emareleri ve bazı ifadelerinin vârid olduğunu da tekrar hatırlatırız.

... Bundan evvel dört suale cevab ve mugayyebat-ı hamseye dair Sabri Efendi ve Hâfız 
Ali’nin suallerine dair kısa cevabı, Hüsrev ile beraber okuyunuz. Münasib görürseniz üçü bir-
den, ya On Altıncı Lem’a veya yazılmayan On Dördüncü Mektub makamına kaim edilsin. Hem 
yanlış var ise, tashih edersiniz. Çünkü cevabların aslı sünuhat olmakla beraber tafsilâtında 
fikrim karışarak yanlış edebilir.4

Dördüncü Mektubun sonunda: 

... “Keşki şâir olsaydım, bunu tekmil etseydim” dedim. Halbuki şiir ve nazma istidadım yok-
ken yine başladım, fakat nazım ve şiir yapamadım; nasıl hutur etti ise, öyle yazdım. Benim 
vârisim olan sen, istersen nazma çevir, tanzim et...5

Verilen izin ve ruhsatlar karşısında Albay H. Hulusi Bey’in bir beyanı:

... Sabri Efendi kardeşimiz ne güzel takdir etmiş, mâşâallah, mâşâallah. Kimin haddidir 
ki, bu Nurlarda yanlışlık bulsun. Evet, bazı ibareler belki edebiyat denilen şeye tam muvafık 
düşmüyormuş. Bunda da isabet var. Çünkü edebiyat satılmıyor, Kur’an’dan nurlar gösteriliyor. 
Bu fakir kardeşiniz bu Sözler’i okuduğum zaman, üstadımı temsil eder bir hâl alıyorum.

Tabiratınızla, şivenizle okumak bana o kadar zevkli, lezzetli geliyor ki, tarif edemem. Onun 
için bir harfe dokunmayı azîm bir günah işliyorum telakki ediyorum. Bazan verdiğiniz salahi-
yetin manevî kuvvetiyle namınıza olarak bir harfin yerini değiştiriyor veya kaldırabiliyorum. 
İşte bendeki telakki ve tesir bu mahiyettedir...6

Yirmi Altıncı Mektub’un Dördüncü Mebhası’nın Altıncı Mes’elesi’nin başında şöyle bir izin 
ve ruhsat vardır:

Sâlisen: Şeytanla münazara namındaki Birinci Mebhas’taki şeytanın mesleğine ait bazı 
tabirat çok galiz düşmüş. “Hâşâ, hâşâ!” kelimesiyle ve farz-ı muhal suretindeki kayıdlarla 
ta’dil edildiği halde, yine beni titretiyor. Sonra size gönderilen parçada bazı ufak ta’dilât var-
dı, nüshanızı onunla tashih edebildiniz mi? Fikrinizi tevkil ediyorum; o tabirattan lüzumsuz 
gördüklerinizi tayyedebilirsiniz.7

4 Bediüzzaman Said Nursi, Barla Lâhikası (İstanbul: Envâr Neşriyat, 1981), 207.
5 Bediüzzaman Said Nursi, Mektûbat (İstanbul: Envâr Neşriyat, 1986), 20.
6 Nursi, Barla Lâhikası, 46.
7 Nursi, Mektûbat, 336.
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Üstad hazretleri, Kastamonu hayatında da yine bu konuda daha geniş izin ve ruhsatlar 
vermiştir. Bilhassa Taşköprülü Sâdık Bey’le Tarihçe-i Hayat’ının muhtevası konusunda yaptı-
ğı muhaberelerde daha çok ve geniş tasarruf izinleri vermişlerdir. Bunlar yazmakta olduğum 
Tarihçe-i Hayat8 kitabının baş taraflarına kısmen kaydedildiği için, onların dışında kalan bir iki 
nümune arz ediyorum.

Birinci nümune:

... Zannederim ki, hakaik-i âliye-i imaniyeyi Risale-i Nur ihata etmiş, başka yerlerde ara-
maya lüzum yok. Yalnız bazan izah ve tafsile muhtaç kalmış. Onun için vazifem bitmiş gibi 
bana geliyor.

Sizin vazifeniz devam ediyor. Ve inşâallah vazifeniz şerh ve izahla ve tekmil ve tahşiye ile 
ve neşir ve talim ile, belki Yirmi Beşinci ve Otuz İkinci Mektubları te’lif ile ve Dokuzuncu Şua’ın 
Dokuz Makamını tekmil ile ve Risale-i Nur’u tanzim ve tertib ve tashih ile devam edecek...9

İkinci nümune:

... Yirmi sene evvelki Türkçe ile şimdiki Türkçe’nin farkı olduğundan, yeni Türkçe için bazı 
kelimat-ı Arabiyede tasarruf edildi. Siz de öyle yapabilirsiniz. Risale-i Nur yirmi sene evvelki 
Türkçe ile konuşur. O zamanı görmeyen gençlere teshilat olmak için bazı ta’biratı değiştirse-
niz iyi olur...10

1944-1949 yıllarında Üstad, Emirdağı’nda iken bu konuda verdiği izinler vardır. İki, 
üç nümune arz ediyoruz:

Çok faal ve imanı ve ihlâsı çok kuvvetli Ahmed Nazif evvelce yazmıştı ki, Zülfikar ve Asâ-
yı Mûsa’daki mânası anlaşılmayan müşkil bazı Arabî kelimeleri tercüme etmek gibi hizmeti 
benden isterdi. Benim şimdiki hâlim ve devam eden hastalığım ve maddi sıkıntılarım müsaade 
etmiyor. Sizler iki veya üç zâtı bu vazife ile benim bedelime meşgul ediniz. Fakat çok inceden 
inceye gitmesinler. Hattâ mânayı bozmayan yanlışlara çok ehemmiyet verilmesin...11

Elhüccetüzzehra risalesinin İkinci Makamı’nın bir haşiyesinde şöyle yazılıdır:

Bundan sonraki kısmı, bütün ömrümde görmediğim dehşetli ve semli bir hastalık içinde 
yazılmış. Kusuratıma nazar-ı müsamaha ile bakılsın. Hüsrev, münasib görmediği kısmı ta’dil, 
tebdil, ıslah edebilir.12

Emirdağ Lâhikası’nda yazılan “Meyve’nin Onuncu Mes’elesi”nin birinci sahifesinin hâşiye-
sinde şöyle yazılıdır: “Siz ıslah edebilirsiniz. Uzun bir cümleyi birkaç cümleye çeviriniz, fehmi 
kolaylaştırır.”

İnebolu’nun teksir ettiği Zülfikar’ın baş sahifesinde şöyle yazılı: “... Zülfikar mecmuası-
nın tashihini tamam yapamıyorum. Bir tek nüsha mukabelesiz tashihi ise; yirmi sene evvelki 
te’lif zamanına gayet kuvvetli bir kuvve-i hafıza ile girmek lazım geliyor ki, tam tashih edilsin.  

8 Abdulkadir Badıllı, Bediüzzaman Said Nursi Mufassal Tarihçe-i Hayatı (İstanbul: İttihad Yayınları, 2015).
9 Bediüzzaman Said Nursi, Kastamonu Lâhikası (İstanbul: Envâr Neşriyat, 1983), 52.
10 Bediüzzaman Said Nursi, Kastamonu Lâhikası (El yazması), 278.
11 Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Lâhikası-1 (El yazması, Abdulkadir Badıllı), 298.
12 Bediüzzaman Said Nursi, Şuâlar (İstanbul: Envâr Neşriyat, 1980), 607.
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Halbuki bu hastalıkta kuvve-i hâfızam sönmüş hükmündedir. Fakat ben şimdi baktım ki, hadsiz 
şükür olsun, mânayı bozacak ehemmiyetli yanlışlar pek az gördüm. Onun için mühim yanlışlar 
görsem, bir listecik size gönderilecek. Said Nursi.”

Bu gelecek yazıda tasarruf için ruhsat izni bulunduğu halde, o tip izin ve ruhsatların 
kaldırıldığını da iş’ar ediyor:

Sâniyen: Nur’un metni, izaha ihtiyacı olsa, ya satırın üstünde, ya kenarda hâşiyecikler ya-
zılsa daha münasibdir. Çünkü metin içine girse, teksir edilen nüshalar ayrı ayrı olur, tashih 
lazım gelir.

Hem su-i isti’male kapı açılır, muarızlar istifade ederler.

Hem herkes senin gibi muhakkik müdakkik olmaz, yanlış bir mana verir, bir kelime ilave 
eder, ehemmiyetli bir hakikatı kaybetmeye sebeb olur. Ben tashihatımda böyle zararlı ilaveleri 
çok gördüm.

Hem benim tarz-ı ifadem, bu zamanın Türkçesine uygun gelmiyor. Bir parça dikkat ve 
teenni ister. Belki bunun da bir faydası bir hikmeti var...13

İşte Hz. Üstad’ın bunlar ve benzeri birçok izin ve ruhsatlarını hâvi söz ve beyanları karşısın-
da, Nur talebelerinin nâşirler kısmının ileri gelenlerinden mutlak çoğunluğu, Hz. Üstad’ın o tarz 
beyanlarını bir iltifat, bir taltif ve belki de bir sadakat imtihanı olarak telâkki etmişler.

Yahud da H. Hulusi Bey gibi, Risale-i Nur’un üslubları, edeb ve edebiyatın klasik bazı kai-
delerine uygun gelmese de, Risale-i Nur müellifinin şive ve ifade fıtrîliğini Kur’an’ın nurlarını 
aksettirmede en muvafık, en münasib ve en lâyık bir üslûb görerek; ona ilişmenin en büyük 
bir cinayet olacağını kabul etmişler. Lâkin Nur talebeleri nâşir ve kâtiblerinden (Hüsrev Al-
tınbaşak gibi) bazı zâtlar, Hz. Üstad’ın o izin ve ruhsatlarını ciddî telâkki ederek kendilerini o 
işte selâhiyetdar görmüşler ve ilk başlarda ufak-tefek “ve”, “hem”, “dır” gibi ekleri ilave etmede, 
kendilerinde cesaret görmüşler.

Daha sonraları, merhum Hüsrev ağabey biraz daha cesurca hareket ederek, bazı kelimeleri 
tercüme şeklinde sadeleştirmesine, hatta bazı kelimelerin ve küçük bazı cümleciklerin kalıp ve 
yerlerini değiştirerek aynı mâna ve mefhumla dizilmesine kendisinde selahiyet gördü.14

Lâkin az yukarıda belirttiğimiz gibi, Nur’un diğer sâhib ve vârisleri olan, Nur fabrikasının 
sahibi merhum şehid Hâfız Ali ve hey’eti ve Bedre’li merhum Hoca Sabri gibi zâtlar ve yetki-
li şahsiyetler, o tarz bir cesarete suret-i kat’iyyede yanaşmamışlar ve Risale-i Nur’un bir tek 
noktasını bile değiştirmekten veya tek bir harf ilave etmekten çekinmiş ve korkmuşlardır. İşte 
bu noktada, Hüsrev ağabeyin yazdığı nüshalarla, Hâfız Ali ve Bedre’li Hoca Sabri ve Kuleönlü 
Mübarekler Heyeti’nin yazdıkları nüshalar arasında böyle ufak-tefek nüsha farkları meydana 
gelmiştir. Bilâhare hemen hemen onlar da yeni yazı neşriyatta izale edilmiş gibidir. Çünkü, elde 
mevcut asıl nüsha, musahhah me’hazlarla defalarca okunmuş ve Hz. Üstad’ın te’lifteki asliyeti 
muhafaza edilmiştir.

13 Nursi, Emirdağ Lâhikası-1 (El yazması, Abdulkadir Badıllı), 661.
14 Bunu eskimez teksirlerin küçüklerinde çok az yapmış. Onlar da sonradan asıl nüshalarla karşılaştırıla-
rak umumiyetle izale edilmiştir.
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Az yukarıda arzettiğim vechile, elle yazılan ve bilâhare Isparta ve İnebolu’nun teksir maki-
neleriyle çoğaltılan Risale-i Nur nüshalarını Hz. Üstad dikkatle takib ediyor ve bizzat görüyor, 
okuyor ve tashih ediyordu. Cüz’î bazı nüsha farklılıklarına ziyade ehemmiyet vermiyor, mânayı 
bozmayan kelime ve cümlelere ilişmiyordu. Böylece her iki tarz nüshalarda çoğaldı.

Hatta İnebolu’nun teksir ettiği nüshalar ekseriyetle İslamköyü ve Kuleönü veya Bedre’li 
Hoca Sabrinin yazdıkları nüshalara göre yazıldığından, Hüsrev ağabeyin teksir ettiği nüsha-
larla bazı farklar gösterir şekilde olmuştur. Bundandır ki; bugün meselâ İnebolu’nun bir Asâ-yı 
Mûsa’sı ile, Isparta’nın teksir ettiği bir Asâ-yı Mûsa’yı -her ikisi de Hz. Üstad’ın kontrolünden 
geçtiği halde- karşılaştırsak, bazı kelime ve cümlelerde mânaca bir, fakat sûretçe bazı cüz’î de-
ğişiklikler görülür.

Ama buna herhangi bir kimsenin bir şey demeye haddi ve hakkı yoktur. Çünkü, onun müelli-
fi onları görmüş, kontrol etmiş ve düzeltmelerde bulunmuştur. Lâkin Risale-i Nur’un nüshaları-
nı tek tarz yapmak hususunda Hz. Üstad’ın herhangi bir talebi veya emri sâdır olmamıştır. Fakat 
tashihat hususunda talebelerine çok mükerrer ve pek ciddi emirleri olmuştur. Bunun için Hz. 
Üstad’ın vefatından sonra birçok defalar Nur mecmuaları musahhah nüshalarla karşılaştırılıp 
son derece titizlik içinde tashihleri yapıldığı halde, tek tarz nüsha yapmak teşebbüsüne teves-
sül edilmemiştir. Nüsha farklarının menşei budur.

Bu da iki noktadan gelmiştir:

Birincisi: Yukarıda tafsili geçtiği üzere Hz. Üstad’ın has bazı talebelerine birçok defalar ga-
yet samimi olarak verdiği tashih ruhsatı ve tanzim izni...

İkincisi: İlk başlarda elle çoğaltılan risalelerin kâtibleri içinde bazılarının ya okuyamadığı 
veya mânasını bilemediği bazı kelimelerin imlâsında ve yazılış şeklinde yanlışlar düştüğünde 
veya yine kâtiblerin yazarken sehven bir iki kelimeyi veya cümleyi veya satırı noksan yazdıkla-
rında, Hz. Üstad, bunları tashih ederken o anda ve o yerde, o makamın mânasını ifade edecek 
olan bazı kelime veya cümleleri tashihen ilave ettiği gibi, başka bir nüshayı da nâdiren, aynı 
mânada başka kelimelerle tashih ederdi.

Evet, Hz. Üstad risaleleri tashih ederken herhangi bir asılla karşılaştırmadan düzeltmelerde 
bulunur. “Ben tashihatta hayâlen te’lif zamanına gidiyorum, öyle tashih ediyorum” meâlindeki 
ifadesi; her halde ve mutlaka, meselenin mânası cihetiyle olmak lazımdır. Çünkü tashihatta harf 
harf, kelime kelime üzerinde durmayıp yalnız mânasını düşündüğünü ve ona göre düzeltmeler 
yaptığını görmekteyiz.

Bu meseleye şunu da ilave etmek gerekir ki: Yukarıda bir nebze temas edildiği üzere, Hz. Üs-
tad’ın mezkûr izin ve ruhsatlarıyla kendini ziyadesiyle selâhiyetdar gören bazı zâtların tanzim 
işlerini çoğalttığını gören Hz. Üstad, 1949 yılından başlıyarak 1953’lerde tamamen durdurma 
cihetine gitmiş ve o izin ve ruhsatları kaldırmıştır.

Hatta bu cümleden olarak, vazifesi ve şahsiyeti itibarıyla bir kâtib ve kitabet iken, Üstad 
hazretlerinin verdiği mezkûr izinlerle, vazifesinin kâtiblikten öteye geçtiğini sanan bir zât, “Mu-
hakemat” gibi çok derin ve çok ilmî ve müdakkik âlimlerce zor anlaşılabilen bir eseri teksir 
edeceği zaman, mânasını iyice kavramadan bazı kelimelerini tercüme şeklinde tasarruflara  
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girişmiş ve o surette mumlu kağıtlara yazmaya başlamışken, Hz. Üstad bu durumu görür gör-
mez hemen durdurmuş ve o kâtibe başka bir iş göstererek “Muhakemat”ın teksirini te’hir et-
tirmiştir.

Bu vak’anın şahidleri ve râvilerinden hala hayatta olanlar vardır. Ayrıca o zâtın üzerinde 
tasarruf edip sadeleştirdiği “Muhakemat” nüshasının bir iki fasikülü bizdedir.

İşte bu vak’a ile ve Üstad hazretlerinin biraz yukarıdaki mektubu ile tebeyyün eden gerçek; 
onun hayatının son senelerinde mezkûr izin ve selâhiyetleri iptal ettiğidir.

Hal böyle iken, onun vefatından sonra herhangi bir tasarruf ile düzeltmelere veya sade-
leştirme gibi keyfî teşebbüslere niyet etmenin veya ona kalkışmanın çok büyük bir vebal ve 
pek azîm bir hata olacağı muhakkaktır. Çünkü Hz. Müellif mâdem hayatta değildir ve mâdem 
kendi zamanında sadeleştirme denilen yozlaştırma ve bozma hareketini tasvib etmemiştir ve 
öyle teşebbüslerde bulunanları, talebeleri vasıtasıyla durdurmuştur. O halde o kapı kesinlikle 
kapalıdır.

Kaldı ki, ortaya atılan herhangi bir meselenin halli veya Risale-i Nur mesleğini ilgilendiren 
bir mevzuun vuzuha kavuşturulması için; risalelerden o mesele ve o mevzu hakkındaki par-
çaları bulup yanyana getirerek broşürler ve kitapçıklar yapılmasına dair izinlerin kaldırılmış 
olduğuna, herhangi bir işaret ve vakıa görülmemektedir.

Öyleyse, bazı âdi heves ve niyetle, süflî şeylere Nurları âlet yapmamak şartıyla, o gibi bro-
şürlerin neşrinde bir mâni’ yoktur ve her zamanda geçerlidir.

-------------------------------o0o-------------------------------

Üstad hazretleri kendi eski eserlerinden “Divan-ı Harbi Örfî” ve “Münazarat” kitablarını en 
son şekliyle 1959’larda yeni yazıyla matbuat âleminde umuma karşı neşrettiği zaman; 1952’de 
“Münazarat”a ilave ettiği hâşiyelerden bir ikisini, sarih olarak bazı lâstikli kanunlar karşısında 
mes’uliyeti mûcib olmaması için çıkarttı. Fakat asıllarda bâki kaldı. Bu tasarruf Hz. Üstad’dan 
geldiği kat’î olduğu halde, şu son senelerde onu güya –bin kere hâşâ- bir tahrif nümunesi imiş 
gibi işâaya çalışmışlar. Halbuki o hâşiye iptal edilmemiş; asıllarda ve teksir neşriyatta vardır.

Şu meselemiz münasebetiyle başımdan geçmiş ibret verici bir hikâyeyi burada nakletme-
den geçemiyeceğim.

1969’da Arabî Mesnevî’yi tab’etmek için teşebbüse geçtiğimizde; aslen Arabça olan Mes-
nevî’nin içinde geçen bazı Türkçe kelimelerin Arabçaya tercümesi lazımdır, çünkî bu kitab Ara-
bçadır ve Arabların içinde neşredilecektir, diye merhum Zübeyr ağabeye mektubla bildirdim. 
Bu hususta Zübeyr ağabeyden gelen mektub aynen şöyledir:

Râbian: İkinci mübarek ve müjdeli mektubunuzu aldım. Bugünkü neslin bilmediği fakat 
ihtiyacına binâen öğrenmek zaruretinde olduğu kelimeleri Üstadımızın hârikulâde üslûb ve 
belâgatını ve hakikatleri ifade sadedinde isti’mal ettiği lügatları aynen muhafaza etmekle 
hepimiz mükellef bulunmaktayız. Hem merhum ve muazzez Üstadımızın sağlığında bu hu-
suslarda:
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1. Ya sahife sonlarında veya satır içinde lügatların yanına parantez içinde yazılıp yazıl-
mayacağına.

2. Veyahut bir Risale-i Nur mecmuasının sonuna lügatçe ilavesine dair istenilen müsaa-
delere, mübeccel Üstadımız izin vermemiştir. Bir defasında şöyle buyurmuşlardı: “Bu Risale-i 
Nur’u tahriftir. Bir zaman birisi15 yaptı, çok zarar verdi. Okuyanlar biraz zahmet çeksinler, 
lügatlardan arayıp bulsunlar.”

Eğer “şimendüfer, eczahane, santral” gibi lügatlar, “Nuriye”de Arabî risalelerin içinde ise; 
mezkûr vazifemize ve hakikate binâen yine değiştiremiyeceğiz. Okuyan zâtlar öğrensinler. 
Eğer Arabçayı okuyacak yeni nesil ise, Yirminci Asrın mevki-i muallâsından hitab eden Mübel-
liğ-i Mübin’in, Hâdi-i Ekber’in –kim bilir akılların ermediği ne hikmete binâen yazdığı- mevzu-
bahis kelimeler misillü lügatları merak edip öğrenmek şeref-i mânevîsine yükselsinler.

Hâmisen: Eğer Arabîleri başında, eğer başlıklar Türkçe ise yine aynen Türkçe olarak kal-
sın. Mâdem Üstadımız o büyük eseri, tekrar tekrar okumuş ve mecmua haline getirmiş olduğu 
sıralarda o başlıkları aynen bırakmış; bizler de aynen bırakırız. 

- Hasta Kardeşiniz -

İşte merhum Zübeyr ağabeyin Risale-i Nur neşrinde gösterdiği en büyük sadakat titizliğini 
ve en vefakâr hâlet-i ruhiyesini ve samimi telâkkisini gösteren ve bildiren ifadeleri...

Halbuki Arabî Mesnevî’nin içinde yer alan Türkçe kelimeler ve başlıkların Arabçaya tercüme 
edilmesi Arablar için gayet lazım ve mâkul bir iş idi ve Hz. Üstad hayatta olsaydı belki müsaade 
edecekleri bir husustu. Bununla beraber Zübeyr ağabey müsaade etmedi ve biz de, olduğu gibi 
neşrettik.

Evet, böyle bir tashih ve sadeleştirme hakkı ancak müellifine aittir veya müellifin kontrolü 
ve tasvibi ile mümkündür.

Şimdi düşünüyorum, Hz. Üstad’ın hizmetinde en uzun müddet kalmış ve Üstad-ı Pâkinin en 
hususî ve mahrem işlerinde ve hizmetlerinde bulunmuş ve Nur’ların neşri hususundaki Üsta-
dının tarz ve davranışlarını çok iyi kavramış ve âşina olmuş böylesi bir zât Risale-i Nur’a müda-
hale etmezken, başkaları nasıl edebilir.

Hem Hz. Üstad 1949’da Afyon hapsinde bulunduğu zaman, Zübeyr ağabey ve merhum Cey-
lân hakkında yazdığı şu mektubunda:

Aziz Sıddık Kardeşlerim,

Evvelâ: İhtiyat ve temkin ve meşveret etmek lazımdır.

Sâniyen: Zübeyr bana merhum biraderzâdem Abdurrahman yerine ve Ceylân merhum 
biraderzâdem Fuad bedeline verilmiş diye manevî ihtar aldım. Ben de burada işimi onlara 
bıraktım...”16

15 Biz, o şahsın ismini yazmıyoruz.
16 Nursi, Şuâlar, 500.
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Görüldüğü gibi Hz. Üstad, Zübeyr ve Ceylân için “manevî ihtar aldım” diyor. Bu manevî ih-
tar, elbette Hakk’tan gelen bir ilhamdır. Hakk’ın ilhamı olunca da Allah’ın hususî ihsanı ve has 
takdiriyledir.

 İşte böyle bir zât, acaba hiç mümkün müdür ki; Risale-i Nur’un neşriyatında yaptığı bazı 
tedafüî ve hususî cevablar mâhiyetindeki broşürlerde, zerre kadar bir tahrif kokusu bulunsun? 
Yüzbin defa hâşâ!..

Onun nezareti altında Risale-i Nur’dan derlenip neşredilen “Beyanat ve Tenvirler” gibi, “Hiz-
met Rehberi” gibi broşürler, bu kabil neşriyattandır.

Garip Bir Tenakuzun İbret Verici Levhası

Bazı kimseler 1981’lere kadar, Hz. Üstad’ın bizzat tasarrufuyla yapılmış neşriyat şekline 
şiddetli sadakat ve bağlılık (!) göstermek iddiasında idiler. Onun dışında yapılan bütün şekillere 
karşı idiler. Yâni Hz. Üstad sağ iken Ankara ve İstanbul’da yeni yazılarla neşredilmiş kitabların 
muhtevasında, risale ve mektublar adedi ve sâire gibi... Meselâ, o zaman tab’edilmiş bir “Genç-
lik Rehberi” muhteviyatı şekline veya o zaman Nur mecmualarının âhirine konulan bazı takriz 
mektublarının aynen konulmasına dair pek çok titizlik göstermek iddiasında idiler...

Ve o şeklin dışında ne eksiklik, ne de fazlalık yapılamayacağı hususunda sadakatkârlıklarını 
gösterme tavrı içerisinde idiler.

Lâkin az zaman sonra, kendileri neşir işine başlar başlamaz birdenbire bir fikir inkılabına 
uğradılar. Değil Hz. Üstad’ın tanzimine karşı sadakat ve vefâdarlık, tam tersine onun neşriyat-
taki tanzimini de bozarak ve onun çok hikmetli tasarruflarını da aşarak meydana atıldılar ve 
neşriyata başladılar. Cây-ı dikkat bir nokta... Fazla üzerinde durmuyorum.

Girişim Dergisinde İleri Sürülen Tahrif İşâasının Mahiyeti

Tahrif diye ileri sürülen dört maddeden birincisi:

1. Celal Bayar ve Heyet-i Vekile’ye yazılan mektubun son paragrafının çıkarıldığı iddiası ve 
bununla bir tahrif girişiminin nümunesi olduğu meselesidir.

Evet, Beyanat ve Tenvirler, mevzuuna göre parçalar seçilerek, Risale-i Nur’dan derlenmiş 
bir broşürdür. Broşür hazırlanırken, benzeri diğer broşürler gibi maksatla en çok münasebet-
tar parçalar alınmıştır. İki parçanın arasına (...) işareti konmuş, altına diğer parça yazılmıştır. 
Demek ki “çıkarıldı” veya “eklendi” diye ileri sürülen iddialar boş birer hayal, yersiz bir davadır.

2. CHP genel sekreteri Hilmi Bey’e, Üstad’ın yazmış olduğu mektuptan çıkarmalar yapıldığı 
iddia edilmektedir. Bu da birinci madde gibi bir işlemdir, ayrıca izahına lüzum yoktur.

3. Bir mektubun başında “Kardeşlerim” kelimesinin çıkarılmasına ve mektubun içinde 
“İkinci Nokta” diye ara başlık yazısında bir cümlenin ilavesine (!) dairdir.

Bu mevzuda, yanımda mevcud gerek asıllar dosyasında, gerekse kitab ve defterler halin-
de bir araya toplanmış mektublar mecmualarında bir araştırma yaptım. Nüsha farkları tar-
zında bazı değişiklikler gördüm. Şöyle ki: İlave edilmiş diye ileri sürülen cümlenin münteşir  
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Emirdağ-2 sahife 82’de ve benim el yazma Emirdağ lâhika mektubları kitabı sahife 731-732’de 
ve 1971’de matbaa ismi ve baskı tarihi verilmeden neşredilen “Beyanat ve Tenvirler” broşürü 
sahife 40’ta şöyledir: (... olsa olsa o cinayete bir nevi tarafgirlikle yalnız manevî günahkar olup 
Âhirette mes’ul olur, dünyada değil...)

Benim Emirdağ-II dosyamda sahifeler halinde iki nüshadan birisinde: (... olsa olsa o cinaye-
te bir nevi tarafgirlikle yalnız manevî günahkâr olur, Âhirette cezasını görür, resmen ve kanu-
nen mes’ul olmaz...)

Dosyamda ikinci asılda ise: (... olsa olsa o cinayete bir nevi tarafgirlikle yalnız manevî gü-
nahkâr olur...)

1976’da Sözler Yayınevi tarafından ikinci baskısı yapılan “Beyanat ve Tenvirler” sahife 
106’da ise şöyledir: (... olsa olsa o cinayete bir nevi tarafgirlikle yalnız manevî günahkâr olur, 
Âhirette cezasının görür, resmen ve kanunen mes’ul olmaz...) İşte cümlenin nüsha farklarındaki 
durumunu gördünüz ki, tenkide mevzu olan cümlenin son kelimeleridir. Baştaki üç kaynakta: 
(... yalnız manevî günahkâr olup, Âhirette mes’ul olur, dünyada değil...) tarzındadır.

Hüsnü ağabeyin el yazma defterinde ise: (... yalnız günahkâr olup Âhirette mes’ul olur, res-
men değil...) şeklindedir. Bu kaynak, üstteki üç kaynakla iki yerde muhalefettedir. Birincisi: 
“Manevî” kelimesi hiç yoktur. İkincisi: “Dünyada değil” yerine “resmen değil” şeklindedir.

Dosyamdaki iki asıldan birincisinde, tıpatıp Beyanat ve Tenvirler’deki gibidir. Dosyamda 
mevcut ikinci asılda ise, son cümlesi olan “Âhirette cezasını görür, resmen ve kanunen mes’ul 
olmaz” cümleleri yoktur. 1976 baskılı Beyanat ve Tenvirler’de ise, (... yalnız manevî günahkâr 
olur, Âhirette cezasının görür, resmen ve kanunen mes’ul olmaz) tarzındadır ki; ibarenin iki 
cümlesinde en üstteki üç kaynakla muhalefeti vardır.

Birisi; (Âhirette mes’ul olur) yerine (Âhirette cezasını görür) şeklindedir.

İkincisi; en üst üç kaynakta (dünyada değil) cümleciğine, Hüsnü ağabeyin nüshasında (res-
men değil) kelâmına cüz’î ve aynı mânada bir muhalefet varsa da, dosyamdaki birinci asıl ile 
tam muvafakattadır. Bu ise bir nüsha farkıdır ki; birçok defa neşredilen bu mektub, Hz. Üstad 
tarafından bazı tashihler gördüğü kat’idir. Çünkü benim dosyamdaki ilk asıl nüshalar olsun, 
gerekse Hüsnü ağabeyin 1955’de ilk şekliyle defterine geçen nüsha şekli, gerekse 1962’de Ef-
lâni’den gelen tam Emirdağ mektubları mecmuasında ufak tefek nüsha farklılıkları mevcuttur. 
İşte buna “eklenme” diyenlerin hatası zâhirdir.

Söz konusu mektubun başındaki “Kardeşlerim” kelimesinin kaldırıldı, diye olan iddiaya 
gelince: Bu kelime Emirdağ Lâhikası kitabında ve 1971’de neşredilen “Beyanat ve Tenvirler” 
de vardır. Fakat bendeki mektublar dosyasının bazı nüshalarında yok, bazılarında da vardır. O 
halde bu da, asıllardaki nüsha farklılığından ileri gelmiştir.

“Girişim”in üçüncü notunda yer alan bir iki mevzu daha vardır. Birisi: 1976 baskılı “Beyanat 
ve Tenvirler”in 81-84. sahifelerinde birçok tahriflerin yapıldığı ileri sürülmüştür. Ama hiçbir 
vesika gösterilmemiştir. “Girişim”in sözünü ettiği sahifelerde yer alan, Hz. Üstad’ın “Hutbet-ül 
Veda” şeklinde verdiği bir son derstir. Bu ders, sözü edilen Beyanat ve Tenvirler’in 78-89 sahife-
leri arasında yer almakla birlikte, aynı zamanda büyük Tarihçe-i Hayat kitabında ve Emirdağ-2 
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kitablarında da neşredilmiştir. Ayrıca o zaman, yâni 1959 Aralık ayında neşredilen şekliyle de 
dosyamızda mevcuddur.

4. “Girişim”in bir notunda, “Beyanat ve Tenvirler”in sahife 99-111 ve 115. sahifelerinde yer 
alan bazı Nur talebelerinin müracaat dilekçeleri için “Bunlar Risale-i Nur Külliyatında yoktur” 
diye asılsız bir iddia ileri sürmüşler. Halbuki bunlar ve benzeri birçok mektublar, Eskişehir Nur 
Talebelerinin müracaat dilekçeleri gibi, Üstad hazretlerinin inciten bazı idareci veya bazı gaze-
tecilerin kötü yorumlarını Demokrat hükümetine bildirmek üzere Nur talebelerinin yazdıkları 
birçok müracaat yazılarını, Hz. Üstad kendi sağlığında lâhika mektubu olarak neşrettirdi ve lâ-
hikaya kaydettirdi. Birçok Nur talebelerinin dosyalarında hâlen mevcuddur. Emirdağ-2 lâhika 
kitabında neşredilmemişse, “Risale-i Nur Külliyatında yoktur” diyenin behresizliği ortadadır.

Tekrar ediyorum, bizim “Girişim” dergisi ile çatışmaya girip zâyi’ edecek vaktimiz yoktur. 
Hitabımız, “Girişim”in etrafına toplanıp onu kendi intikamları için kullanıp da, mâsum Nur tale-
belerinin dimağlarını Nurlara karşı şüphelendirmek isteyen bazı şuursuzlara karşıdır.

-------------------------------o0o-------------------------------

“Sadeleştirme” İddiaları

Mevzumuzla yakından ilgili ve öteden beri bazı çevrelerin Nurları “sadeleştirme” hevesi 
ile veya sinsi bir niyetle teşebbüslerde bulundukları bir meseledir. Bunu isteyen de iki sınıf 
insanlardır:

Birinci sınıfı: Risale-i Nur talebelerinden bazı kimselerdir ki Nurlardan aldıkları feyiz ve 
imanın verdiği hamiyet ve gayret ile Risale-i Nurların bir anda âleme duyurulması ve herkesin 
hemen kolaylıkla ve mebzul bir şekilde onun hakikatlarına âşinalık peyda etmesi istek ve arzu-
suyla ve hâlis bir niyete mukarin olarak düşündükleri bir husustur.

Ancak bu mesele, Hz. Üstad’ın hayatında başlamış olduğu için ona dair, onun söz ve be-
yanları ve gösterdiği ihtiyatlı davranışlarını sıraladıktan sonra, bu meselede cevaz ve adem-i 
cevazına varabiliriz. Fakat bunu ikinci sınıfın tarifinden sonra ele alacağız.

İkinci sınıf: Risale-i Nur’a muarız ve onun revacını istemeyen bazı kimselerdir ki; Nurları 
sadeleştirmek yoluyla, Nur’un tesirini kaçırmak ve yozlaştırmak niyetindedirler. Ama gerek bi-
rincideki hâlis niyetliler olsun, gerekse ikincideki menfî niyetliler olsun yapacakları iş ve ame-
liye aynı kapıya çıkar... Birinci sınıfı, belki mes’ul olmayabilir. İkinci sınıf ise, o gibi niyetlerle o 
işi yapmak istediği için, bilerek ve bilmeyerek zındıkanın bir çeşit maşası olma ihtimali vardır. 
Her neyse...

Bu meselenin meşru bir tarafı olup olmadığını, Hz. Üstad’ın davranışlarından ve Nurlarda 
yazılı, ayrıca da dosyalarımızda kayıtlı ifade ve beyanlarından öğrenmek üzere bir araştırma 
yapıyoruz.

Yukarıda da arzettiğim vecihle, ilk başlarda Hz. Üstad bazı talebelerine, risalelerin tanzim 
ve cümle dizilişleri vesâire için birçok kere izin ve müsaadeleri vârid olmuşsa da, 1949’dan 
itibaren o kapıyı, hem ifadeleri hem de davranışlarıyla kapadığı gibi, aynı tarihlere rastlayan 
sadeleştirmeye ait bazı niyet ve teşebbüsler karşısında da kesin tutumunu göstermiştir.
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Birincisi, Mustafa Sungur ağabey, İnebolu’lu İbrahim Fakazlı’dan duymuş; o da bizzat 1949 
yılında Afyon hapsinde şâhidi olmuş bir vâkıayı şöyle anlatır:

“Ahmed Feyzi Efendi, Hz. Üstad’a Gençlik Rehberi’ni sadeleştirmek istediğini ve o şekil neş-
retmek arzusunda olduğunu arz edince; Üstad hazretleri, adem-i rızasını bildiren şu mânidar 
cevabı vermiştir: ‘Ancak o zaman benim imzamı değil, kendi imzanı atarsın.’ demiştir.” Evet, 
sadeleştirme olunca, artık Bediüzzaman’ın has, bedi’ ve fıtrî üslubundan düştüğü gibi, asliye-
tinden ve onun eseri olmaktan da sâkıt olur.

İkincisi: Hz. Üstad hizmetkârlarının şehadetiyle –yukarıda bahsi geçmiş- Muhakemat ese-
rini 1953’lerde Kur’an hattıyla teksiri için, kâtib ve nâşir bir zata vermiş. Fakat o ise, daha ön-
celeri kendisine iltifaten verilmiş tanzim izinlerine binâen, “Muhakemat” bu haliyle anlaşılmaz 
diyerek sadeleştirme cihetine gitmiş ve mumlu kâğıtlara sadeleştirdiği şekilde geçirerek Hz. 
Üstad’a göndermiştir. “Muhakemat”ın başına gelenleri gören Hz. Üstad, hemen o kâtibe başka 
vazifeler göstererek o şekildeki neşri durdurmuştur.

Mustafa Sungur ağabey rivayet ediyor: O hâdise üzerine Üstadımız bizleri topladı ve “Siz 
hakem olun dedi. Bakınız şurada ben şu mânayı kasdetmişim; fakat o, bakınız başka şekilde 
anlamış ve yazmıştır. O halde bu şekilde Muhakemat olarak neşri câiz midir?” meâlinde konuş-
tuğunu, Mustafa Sungur ağabey anlatmaktadır. O kâtib zâtın sadeleştirdiği Muhakemat’ın bir iki 
fasikülü bizde de mevcuttur.

Şimdi bir iki misali de Hz. Üstad’ın yazılı beyanlarından naklediyoruz.

1. Yine Afyon hapsinde merhum Ahmed Feyzi’nin bir mecmua çıkararak Nurları herkesin 
anlayabileceği bir dille neşretme niyetiyle Hz. Üstad’dan bu hususta tensib almak için yazdığı 
uzun ve tâfsilatlı mektubuna karşı izin vermemiştir ki; bu mektubun bir kısmı “Siyaset, Neşri-
yat, Şerh ve İzah Meseleleri” isimli eserde mevcuttur.

2. Az yukarıda da kaydedilmiş; risalelerin ilk başlarda tanzim ve tashihine ait verilmiş izin 
ve ruhsatları kaldıran Üstadın mektubu, bu makamda da âidiyeti ziyade olduğundan bazı bö-
lümlerini tekraren yazıyoruz:

Sâniyen: Nur’un metni izaha ihtiyacı olsa ya satırın üstünde, ya kenarda hâşiyecikler ya-
zılsa daha münasibdir. Çünkü metin içine girse, teksir edilen nüshalar ayrı ayrı olur, tashih 
lazım gelir. Hem su-i isti’male kapı açılır, muarızlar istifade ederler.

Hem herkes senin gibi muhakkik, müdakkik olmaz, yanlış bir mâna verir. Bir kelime ilave 
eder, ehemmiyetli bir hakikatı kaybetmeye sebeb olur. Ben tashihatımda böyle zararlı ilaveleri 
çok gördüm. 

Hem benim tarz-ı ifadem, bu zamanın Türkçesine uygun gelmiyor. Bir parça dikkat ve 
teenni ister. Belki bunun da bir faydası, bir hikmeti var.

 Bu mektuptaki hüküm hem sarihtir hem de kesindir. İzaha da ihtiyacı yoktur.

İşte Üstad hazretlerinin yazılı şu iki ifadesinden başka; 1950’den sonra “Büyük Doğu” mec-
muasını çıkaran meşhur yazar ve şöhretli edip Necip Fazıl Kısakürek’in risalelerden bazılarını 
sadeleştirerek mecmuasında neşrettiği zaman Hz. Üstad onu durdurmek için talebelerini vazi-
felendirdi ve o neşriyatı durdurdu. Bu hususta, Üstadın hizmetkârı ve en yakın talebelerinden 
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merhum Ceylân Çalışkan ile Zübeyr Gündüzalp, Necip Fazıl beye Risale-i Nur’un sadeleştirile-
meyeceğine dair uzun mektublar yazdılar. Müdellel ve mevsûk hüccetlerle onu durdurdular.

Şimdi bir düşünmeli: Acaba gerçekten o zaman, sağ dindar kesimin matbuatında en şöhretli 
edip ve ünlü bir yazar olan Necip Fazıl’ın yaptığı sadeleştirme işi, Hz. Üstad’ca uygun karşılan-
mayıp durdurma cihetinde talebelerini sevkederse, şimdi bu zamandaki Türkçe’nin uyduruk-
çaya kaymış şekliyle sadeleştirilmesine nasıl müsaade edilecektir?

İşte Merhum Necip Fazıl beyin “Büyük Doğu” mecmuasında sürdürdüğü bu tip neşriyatına, 
Hz. Üstad’ın emriyle müdahele eden en yakın hizmetkâr ve talebelerinden Merhum Ceylân ile 
Zübeyr ağabeyin yazdıkları mektuplarına bakalım. Bu mektubların bazı kısımları aynen şöyle-
dir:

... Hâssaten şunu tebarüz ettirmek isteriz ki: İntişar eden son nüshalarınızda bir sütun 
açıp dercetmek vazifeperverliğini gösterdiğiniz, Bediüzzaman hazretlerinin müdafaatından 
ve Risale-i Nurdan parçalar neşretmek meselesine gelince; çok memnun olmakla beraber, 
memleket çapında satışını tezayüd ettireceğinize şüphe etmediğimiz kıymetli mecmuanız için 
medar-ı şeref olan bu mukaddes vazifeyi yaparken, onun yarım milyonu mütecaviz vârislerini 
tahattur edip çok muhterem müellifine mahsus üslûb-u belâgat, fesahat ve tarz-ı beyanının 
aynen hıfzıyla, hakikatlerin – fehme takrib, hüsn-ü niyete müstenid – tahrifini kaldırmanızı 
çok rica ederiz.

Nur Talebelerinden Ceylan

-------------------------------o0o-------------------------------

Merhum Zübeyr Gündüzalp’in mektubundan:

Kahraman Necip Fazıl Bey!

Nur talebelerine olan mektubunuzu okuyunca, lisan-ı halimde olan minnet ve şükranları-
mı yazıyla da mücbir sebebler dolayısıyla izhar edemediğimden doğan üzüntüm fazlalaşmıştı. 
Fakat şu mâruzatımı takdim etmeye fırsat bulduğum zaman, teşekkür vazifemi yerine getir-
mekten hâsıl olan bir ferahlık gelmiştir.

Evet, büyük İslâm dâhisi Bediüzzaman Said Nursi hazretleri ve hârika eserlerinin ismini 
zikretmekten çekinildiği bir sırada, Risale-i Nur gibi bir feyiz denizi olan ve millet ve gençliği-
mizin manevî kurtarıcısı olduğu delillerle sâbit olan bir eser külliyatından neşriyat yapmanız 
teşekküre lâyıktır. Mecmuanızın şeref ve itibarını yükselten bir hizmettir.

Risale-i Nur’un bir cümlesinde bile değişiklik yapılmadan neşredilmesî lüzumunu size ar-
zeden arkadaşlarımızın bu fikrine harfiyyen iştirakle beraber, biz de arzederiz ki: Risale-i Nur 
hârika, muazzam, muhteşem, veciz ve cem’iyetli bir eser külliyatı olması hasebiyle, tâdilat 
yaparak neşrine razı olmak mümkün değildir...

Risale-i Nur’un tenviriyle, Türk gençliğine nümune olan güzide gençlerin gerisinde oldu-
ğumu itiraf ederek, Nur talebelerinin mevzubahis itirazlarının hikmet ve sebeblerini arzetme-
ye çalışacağım. Bu mühim mevzuyu hakkıyla ifadeden âcizim. Fakat sizin idrak ve intikalinize 
güvenerek cesaret ediyorum. Şöyle ki:
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Risale-i Nur’un değişmiş şeklini görenlerin “Bu tarzda da neşredilebiliyor” zanniyle onla-
rın da böyle bir neşre kalkışmaları ve onların arasında neşir perdesi altında eserleri tahrife, 
sinsi bir şekilde çalışmalarına imkân göstermiş olmak tehlikesi vardır. Böyle olmasa bile, sizin 
gibi iki üç müellif o şekilde neşriyat yapsa, bir müddet sonra Risale-i Nur’un emsalsiz, şirin 
aslını herkesin iştiyakla okuyamıyacağı bir hal ortaya çıkacaktır.

Şu ince noktayı, yalnız siz gibi tasavvuf ehline arzedebiliriz ki; Risale-i Nur, Bediüzzaman 
hazretlerinin irade ve ihtiyariyle te’lif edilen bir eser değildir. Zaman zaman şedid ihtiyaç sı-
ralarında ihtar-ı Rabbanî ve ilham-ı İlahî ile yazdırılan, Kur’an-ı Hakim’in Yirminci Asırdaki 
bir mu’cize-i maneviyesidir. Bu hüccetli ve âşikâr hakikate nazaran; allâme-i cihan olan bir 
müellif dahi, Risale-i Nur’un bir cümlesinde bile değişiklik yapmaya asla cesaret edemez...

Risale-i Nur talebelerinin çoğu bu muazzam mânaya ilmelyakîn, havas kısmı da hakkal-
yakîn ve aynelyakîn bir surette vâkıf oldukları için, istinsah edilen Nurların tashihinde Hz. 
Üstad’ın isti’mal ettiği kopya kaleminin kırıntılarını bile yere düşüremiyorlar.

“...Şimdi siz de takdir edersiniz ki, Risale-i Nur başka eserlere benzemiyor. O tebdil edilmez 
ve edilemez. Şâyet lüzum olursa, metin baş tarafa yazılacak, altında da şerh ve izahatı yapı-
labilir...”

Sizin “İdeolocya Örgüsü” ve diğer yazılarınız da başka muharrirlere benzemiyor. Sizin size 
has üslûbunuz, okuyucuların üzerinde bir tesir bırakıyor. Bununla beraber “İdeolocya Örgü-
sü”nü bazı kimseler, “muğlak, ağır, anlaşılmıyor” derler. Bu deyişler üzerine birisi kalksa da, 
sizin o yazılarınızı –mana bozulmasa dahi- cümlelerde değişikliğe ve metin içinde izahata kal-
kışsa, fârika olan üslûbunuz hususiyetini büsbütün kaybetmiş olacaktır. Buna kat’iyyen mü-
saade edemezsiniz ya... Faraza ses çıkarmasanız, o yazılardaki üslûbun ciddiyet ve değeriyle 
alışkanlık peyda eden bizler hemen itiraz ederiz.

Bir fikr-i beşer yazısındaki değişiklikler, üslûbu tamamen bozarsa, ilham-ı İlahî olan eser-
lere beşer fikrinin mahsulü Sözler karıştığı zaman, o şaheserlerin ne derece rencide olacağını, 
iz’an ve idrakinize havale ediyorum.

Risale-i Nur’a hüsn-ü niyetle konulan kelimeler, bembeyaz ipekli bir elbise üzerine yaman-
mış koca parçalar gibi nazara çarpıyor. Bunun için siz de takdir edersiniz ki; Risale-i Nur’a 
kalem karıştırmak, bilhassa ve bilhassa o şekli, aslı imiş gibi neşretmek, bütün bütün hatalı ve 
yanlış oluyor. Tanıyan idrakli gençlik tarafından aşk derecesinde sevilen lâtif, zarif ve müstes-
na üslûbu alt üst ediyor...

Küçük ve mübtedi bir dâva kardeşiniz “Zübeyr”

Not: Merhum Zübeyr ağabeyin Necip Fazıl’a yazdığı mektubu 33 sahifedir. Hepsini alma-
mız mümkün değildi, bazı bölümlerini alabildik. Arzu edenler hususî şekilde gelip hem onu, 
hem merhum Ceylan’ın mektubunu, hem de “Büyük Doğu”da neşredilmiş diğer parçaları görüp 
okuyabilirler.

Merhum Necip Fazıl Bey, Nur talebelerinin benzeri mektublarla o tip neşriyatı kesinlikle 
kabul edemiyeceklerine dair müdahaleleri üzerine “Nur Talebelerine” başlıklı cevab gibi bir 
yazı neşretti. Fakat bu yazısında iddia ettiği şeyle, tercüme ve tahrif ettiği risalelerin yazıları 
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arasında hiçbir münasebet ve yakınlık bulunmadığı için, onun o yazısını buraya almakla, mer-
hum olmuş bir insanın yanlışlığını göstermek istemedik. Arzu edenler gelip görebilirler.

-------------------------------o0o-------------------------------

Şu noktayı da burada arzedelim ki: Merhum Necip Fazıl’ın “sadeleştirme” ismi altında neş-
rettiği Risale-i Nur’ların yazı serisi gibi, az zaman sonra merhum Eşref Edib bey de benzeri bazı 
yazılar neşretti. Fakat her iki yazıları okuyan kimseler bilirler ki, Eşref Edib beyin yazıları daha 
çok Üstad hazretlerinin bazı hususî mektubları ve müdafaaları etrafındadır.

Risale makamında olan muazzam Risale-i Nur eserlerinden tercümeler yapmamıştır. Bu-
nunla beraber, çok eskiden beri Hz. Üstad’ın bir arkadaşı ve talebesi olduğu için onun üslûb-u 
beyanına ve tarz-ı ifadesine çok âşinadır. Bundan dolayı Eşref Edib’in yazıları; Hz. Üstad’ın haş-
metli, celâlli ve îcazlı, bedi’ üslûbunu aksettirmiyorsa da, mâna ve muradını aktarmada selîs ve 
vâzıhdır. Buna rağmen Hz. Üstad hususî bir mektubunda: “Ben Eşref Edib’in hatırını kırmamak 
için, onu o gibi yazılardan men’etmiyordum.”17 meâlinde bir beyanda bulunmuş ve o yazıları 
Risale-i Nur’muş gibi kabul etmemiştir.

Tahmin ediyorum artık mesele anlaşılmıştır. Çünkü sergilediğimiz delil ve bürhanlar, haki-
katı vuzuha kavuşturmuştur ki: Risale-i Nur’da ne bir tahrif kaziyesi vardır, ne de onu sadeleş-
tirme adı altındaki asrî tahrifata cevazı vardır.

Aslında şu sadeleştirme safsatası, son zamanda meydana atılmış bir tahrif kampanyasıdır. 
O da yalnız bizim Türkiye’de vâki’ olmaktadır. İslâm âleminde öyle bir işlem vâki’ olduğuna dair 
bir tek hâdise bilmiyorum.

Bu meselede olsa olsa eğer hakiki ihtiyaç olsaydı, eserin metni aynen yazılmakla, altında 
da şerhi veya tefsirini yapmaya belki cevaz olurdu. Bunun dışında olarak, Risale-i Nur’da ya-
pılan her türlü işlemler; tahrifin, tahribin ve bozmanın tâ kendisidir. Kaldı ki, Risale-i Nur’da 
izah şekli, külliyat içindeki mücmel yerlerin, müfesser diğer yerler ve parçalarla izah edileceği 
bildirilmiştir.

Medar-ı hayret ve şâyan-ı taaccüb bir tenakuzdur ki: “Risale-i Nurlarda tahrif var” diye id-
dia edenler veya bunu ortaya atanların etrafında çenber olup alkış tutanlar, bu “sadeleştirme” 
denilen asrî tahrife tarafdar oluyorlar. Bu da insanı düşündürüyor ve ister istemez bu adamlar 
hakkında su-i zanna götürüyor.

Acaba Risale-i Nur’larda tahrifin kokusu bile yokken, onu tahrif ile işâaya çalışanların bu 
muameleleri gizli ve dessas bir elin teşvikiyle gerçekten Nurlara gizlice bir tahrif sokmaya mı 
çalışıyorlar diye?..

Sadeleştirme meselesini derinlemesine araştırıp hakikatını yazmakta iken, Risale-i Nur’u 
iyi bildiğini sanan bir kitabcı, tahrif nümunesinin bozuk bir örneğini icat etti.

 Bu konuda yürüttüğümüz tahminler boşa çıkmadı. Şöyle ki: Birkaç ay önce siyasî bir ga-
zetede Risale-i Nur’ların sadeleştirme ameliyesine başlanacağını ilân edenlerin, yine bu gibi 

17 Bediüzzaman Said Nursi, Siyaset, Neşriyat, Şerh ve İzah Meseleleri (İstanbul: Envar Neşriyat, 1979), 170.
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adamların gizli iş birliği ve destekleriyle teşebbüse geçeceğini tahmin etmiş ve arkadaşlarıma 
söylemiştim. Her ne ise..

-------------------------------o0o-------------------------------

Şimdi “Tebliğ Yayınevi”nin neşrettiği “Tabiat Risalesi” adındaki çirkin taklidin takdim yazı-
sından bir iki gülünç ve ibretli noktalarını tetkik ediyoruz:

A) Takdim yazısı birinci maddede; vahyin hakikatlarının peygamberler ve müceddidler 
tarafından insanların seviyesine Allah’ın emriyle indirildiğini yazmakla, Risale-i Nurların da 
öylesi bir ameliye ile halk diline indirilme zarureti olduğuna...

Bu maddedeki ilmî hakikatlere ters düşen husus şudur: Gerek peygamberler, gerekse mü-
ceddidler, Allah’ın vahiy yoluyla inzal ettiği hakikatları ümmetlere ve insanlara tebliğ eder veya 
tavzih ederler.

Ancak, vahiy yoluyla gelen her hakikatı, insanların özellikle avam halk kitlesinin her sınıfına 
indirirler diye bir şey yoktur ve olmamıştır. Şayet olmuşsa da, onları insanların seviyesine in-
direbilme kabiliyet ve istidadıyla, ilim ve kemalât ile müşerref olan Peygamberlerdir ve onların 
vârisleri olan büyük allâme ve müçtehidlerdir.

Risale-i Nur’un meselesinde ise; bir müceddid-i ülül’azm olan Hz. Bediüzzaman, imanî ve 
Kur’anî hakikatleri insanların seviyesine, manevî izin ve ilmî imkânın elverdiği ölçüde indirmiş 
ve izah etmiştir. Bu hakikatın bir örneğini Bediüzzaman Said-i Nursî hazretlerinin kendi ifade-
lerinden dinleyelim:

Elli-altmış risaleler öyle bir tarzda ihsan edilmiş ki; değil benim gibi az düşünen ve zuhu-
rata tebaiyet eden ve tedkike vakit bulamayan bir insanın; belki büyük zekâlardan mürekkeb 
bir ehl-i tedkikin sa’y ü gayretiyle yapılmayan bir tarzda te’lifleri, doğrudan doğruya bir eser-i 
inayet olduklarını gösteriyor. Çünkü bütün bu risalelerde, bütün derin hakaik, temsilât vasıta-
sıyla, en âmi ve ümmi olanlara kadar ders veriliyor.

Halbuki o hakaikin çoğunu büyük âlimler “tefhim edilmez” deyip, değil avama, belki ha-
vassa da bildiremiyorlar.

İşte en uzak hakikatları, en yakın bir tarzda, en âmi bir adama ders verecek derecede;18 
Benim gibi Türkçesi az, Sözleri muğlak, çoğu anlaşılmaz ve zahir hakikatları dahi müşkilleş-
tiriyor diye eskiden beri iştihar bulmuş ve eski eserleri o sû’-i iştiharı tasdik etmiş bir şahsın 
elinde bu hârika teshilât ve sühulet-i beyan; elbette bilâşübhe bir eser-i inayettir ve onun hü-
neri olamaz ve Kur’an-ı Kerim’in i’caz-ı manevîsinin bir cilvesidir ve temsilât-ı Kur’aniyenin 
bir temessülüdür ve in’ikasıdır.19

Risale-i Nur’daki üslûb libasları, yâni ifade tarzları ihsan-ı İlahî ile olduğunu beyan eden şu 
ifade dahi câlib-i dikkat ve şâyân-ı takdirdir:

18 Hz. Müellif bu gibi ifadeleriyle, “herkesin anlaması için sadeleştirme” iddiasını açıkça reddediyor.
19 Nursi, Mektûbat, 373.
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Kur’anın bir nevi tefsiri olan Sözler’deki hüner ve zarafet ve meziyet, kimsenin değil; belki 
muntazam, güzel hakaik-i Kur’aniyenin mübarek kametlerine yakışacak mevzun, muntazam 
üslûb libasları, kimsenin ihtiyar ve şuuruyla biçilmez ve kesilmez; belki onların vücududur ki, 
öyle ister ve bir dest-i gaybîdir ki, o kamete göre keser, biçer, giydirir. Biz ise içinde bir tercü-
man, bir hizmetkârız.20

ٍد ِتى ِبُمَحمَّ
َ
ِتى٭ َو لِكْن َمَدْحُت َمَقال

َ
ًدا ِبَمَقال  َو َما َمَدْحُت :düsturuyla derim ki َو َما َمَدْحُت ُمَحمَّ

ِن
آ
ُقْرا

ْ
َن ِبَكِلَماِتى٭ َو لِكْن َمَدْحُت َكِلَماِتى ِبال

آ
ُقْرا

ْ
-yani: “Kur’anın hakaik-i i’cazını ben güzelleştire ال

medim, güzel gösteremedim; belki Kur’anın güzel hakikatları, benim tabiratlarımı da güzelleş-
tirdi, ulvı�leştirdi.”21

İşte yukarıdaki örnek ifadelerde görüldüğü gibi; Risale-i Nur’un ifadelerinde başkalarının 
tasarrufu olamıyacağı gibi, ifade tarzı veya kelimeleri halk seviyesine indirmek isteklerine de 
yol kapalıdır.

1950 öncesi, Mehmed Feyzi ağabeyin “Asâ-yı Mûsa” mecmuası için hazırladığı lügatçenin 
başına yazdığı; ve Hz. Üstadımızın da, münteşir Emirdağ Lâhikası sahife 220’de tahsin ettiği bir 
fıkrasını makam münasebetiyle buraya dercediyoruz:

Bedi-ül Beyan olan Risale-i Nur’un müellifi, Üstadımız Allâme-i Said-ün Nursî hazretleri 
evvelâ mücahede-i nefsaniyeyi her şeye takdim ve sıfat-ı mezmûmeyi mahv, alâik-ı dünyeviye-
den inkıta’, hakikat-ı himmetle Cenab-ı Hakk’a teveccüh ettiğinden kalb-i münevverinden hi-
cab-ı zülumat, inâyet-i Hak’la inkişaf ve Rahmet-i İlâhiyye feyezan ve Nur-u Samedanî lemean 

edip ۪ۜه ى ُنوٍر ِمْن َرِبّ
ٰ
ِم َفُهَو َعل

َ
ـِْلْسل ُ َصْدَرُه ِل َفَمْن َشَرَح اللّٰ

َ
-sırrına mazhariyetle sadr-ı şerifi mün ا

şerih olup, Rahmet-i Sübhaniyye ile sırr-ı melekût mir’at-ı kalbine münkeşif ve hakaik-ı imani-
ye ve Kur’aniye tele’lü’ ettiğinden.. şüphesiz Risale-i Nur, doğrudan doğruya ilham-ı İlahî ve 
ihsan-ı Rahmanî, ikram-ı Rabbanî, feyz-i Samedanî, intak-ı Sübhanî, hem i’caz-ı manevî-i 
Kur’anî, hem makbul-ü Şâh-ı Risalet (asm), hem memduh-u Şâh-ı Velâyet (ra), hem mergûb-u   
Şâh-ı Geylanî (ks), hem Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan’ın semâ-i manevisinde parlayan hidayet ve 
tevfik güneşlerinin nurlarının in’ikâsı, hem sırr-ı veraset-i kâmile-i Nebeviyye (asm) cihetiyle 
Resûl-i Ekrem’e (asm) ihsan olunan cevâmi-ül kelim gibi, Üstadımıza dahi kalîl-ül lafz, kesîr-ül 
mâna kelimat-ı câmia ikram olunması.

Hem Üstadımız, Esmâ-ül Hüsnâ’dan ism-i Bedi’a mazhariyetinden, te’lifi olan Risale-i Nur, 
kelimat-ı bedîa ve tâbirat-ı garîbe ile müzeyyen olması.. hem tercüme olunacak kelimat-ı Ara-
biyyede Üstadımız yalnız lügatça sathî manaları düşünmeyip belki gayet geniş ve pek kudsî 
olan iman ve Kur’an hakikatlarını nazara alarak hârika deliller, zâhir bürhanlar, kat’î hüccet-
ler isbat ve beyan ettiğinden o kelimat, ifade edip baktıkları küllî hakikatlardan, kudsî mâna-
lardan birer ulviyyet, birer külliyet kesbetmesi..

Hem Üstadımız eskiden beri fesahat-ı âliye ve belâgat-ı fevkalâde sâhibi olduğundan, Ri-
sale-i Nur belâgat ve edebiyatça pek yüksek bir mevkide bulunması gösteriyor ki; o nurlu keli-
matı tercüme etmek imkânsızdır.”

20 Nursi, Mektûbat, 383.
21 Nursi, Mektûbat, 370.
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Nur hizmetinin ön saflarında bulunmak şerefine nâil olmuş muhterem ağabeylerimizin, Ri-
sale-i Nur’dan ettikleri istifade ve istifazalarını ifade sadedinde yazdıkları fıkralarından tensib 
ettiği kısımlarını, Hz. Üstadımız neşredilen risale ve mecmualara takriz nev’inden dercettiriyor-
du. Meselemizle alâkadar olması bakımından, bu yazılardan bazı parçalar aşağıya alınmıştır:

Risale-i Nur, câmi’ hakikatlar ve veciz Sözler hazinesidir. Bir cümlede bir sahifelik, bir ri-
salede bir kitablık mana ifade eden ve câmiülkelâm hususiyetine mâlik olan bir şaheserdir. 
Bunun içindir ki; dersleri çok tesirlidir ve gayet nafizdir.

Devamlı okumaya her gün devam ediniz. Kendini tekrar tekrar, zevkle ve şevkle okutan 
bu şaheser külliyatını okudukça, anlayışınız ziyadeleşecektir. Anlamanın tek çaresi: Nurlarla 
başbaşa kalıp, zihnî cehd sarfederek, tekrar tekrar okumaktır.22

Risale-i Nur Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan’ın taht-ı tasarrufunda olduğundan, ona uzanan, iliş-

mek isteyen her el kırılır ve her dil kurur. Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan’ın 
َّ
َنا ِمْن َرُسوٍل ِاال

ْ
ْرَسل

َ
 َوَما ا

 kavl-i şerifinin îma ve işaratından şu devrede Türk lisanının sadmeler geçirmesine ِبِلَساِن َقْوِمِه
bakılırsa, “Risale-i Nur”, Türkçe’de, lisan üzerinde de imam olacağına; yani yarın hâlis Türkçe 
olan Risale-i Nur’un kesb-i imtiyaz edip diğerlerini terkedeceklerine dair işaret-i Kur’aniye-
dendir demiş olsam hata etmemiş olurum zannederim.23

Evet, Risale-i Nurlar en hakiki, en câzibedar, en müessir ve en güzel bir Türkçe ile kaleme 
alınmış eserlerdir. Bugün mevcud şekliyle Nur Risalelerinden istifade edenlerin sayısı, milyon-
ları aşmıştır. Hem Hz. Müellifi, herkesin her meseleyi her zaman anlamasına ihtiyaç olmadığı 
gibi daha iyi anlamak için dikkatli ve devamlı okumak gerektiği meâlinde Nur’un birçok yerinde 
beyanlarda bulunmuştur.

B) Takdim yazısının ikinci maddesinde, kendilerine delil olarak (!) aldıkları; Bediüzzaman 
hazretlerinin “Muhakemat” eserinin Beşinci Mukaddime’sinde yer alan “mecaz ve teşbihler” 
meselesinin izahıdır.

Adı geçen izah ile, kendilerinin düşünceleri arasında yakından ve uzaktan hiçbir alâka yok-
tur. Çünkü Muhakemat eserinin o bölümündeki asıl mâna ve maksud hedef; mecaz ve teşbihle-
rin hakikatlara nasıl hizmet ettiklerini ve zamanın geçmesiyle câhillerin yanında nasıl mecra-
sından saptırılarak, mecaz iken hakikat olarak kabul edildikleri izah sadedinde fıtrî bir kanun 
olarak hikâyeler, hayaller, mânalar ve kelimeler, geçmiş ile gelecek arasında bazı yenilenme ve 
değişmelere uğradığını ve teradüf ve iştiraklere mâruz kaldığını meseleye bir misal olarak kay-
deder. Bununla beraber mesele, bir selef ve halef ortasında kullanılan ayrı ayrı lügatlar, hikâye 
ve temsiller meselesidir. Yoksa hiçbir halef, selefin bir eserini bozmuş değildir ve bir tek örneği 
de yoktur. Sadeleştirme teşebbüsünün bir hâdisesi vâki’ olmamıştır.

Okuyucu, Muhakemat eserinin o bölümüne havale eder, muharrifin düştüğü tezada bir atf-ı 
nazar etmelerini dileriz.

22 Bediüzzaman Said Nursi, Nurun İlk Kapısı (İstanbul: Örnek Matbaası, 1959), 180-181.
23 Nursi, Emirdağ Lâhikası-1 (El yazması, Abdulkadir Badıllı), 97.
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C) Mezkûr muharref kitabın takdim yazısının üçüncü maddesinde ise: Risale-i Nurlarda Üs-
tad hazretlerinin “Nurlar sadeleştirilemez” diye bir kaydının olmadığından söz edilmiş!.. Başka 
bir lisana tercümeye dair yaptığı teşvikleri de, kendi yanlış iddiasına delil getirmeye çabalamış...

Üstad hazretlerinin “sadeleştirme” tahrifine dair sözlerinin, yazılarının ve ona karşı takın-
dığı tavırlarının nümunelerinden bazılarını yukarıda arza çalıştık. “Tercüme” ile “sadeleştirme 
tahrifi”nin bâriz farklarını da az aşağıda arz edeceğimizden bu maddeyi de bu kadar ile bıra-
kıyoruz.

Ç) Takdim yazısının dördüncü maddesinde ise: “Barla Lâhikası’nda Hz. Üstad’ın şerh ve izah 
için talebelerine vermiş olduğu izinlere istinaden, bilâhare Tarihçe-i Hayat’ı hazırlayanlar, bu 
müsaadeye uyarak Üstad’ın meşrutiyet döneminde yazdığı makale ve nutuklarını sadeleştir-
diklerini ve Hz. Üstad bu ameliyeye itiraz değil, bilâkis bunu yapanları tebrik ettiğini...” yazmış.

Bu maddedeki iddiada üç mesele vardır:

1. Hz. Üstad’ın mutlak olarak Nurları şerh ve izah etmeye dair verdiği izni...

2. 1950’de Tarihçe-i Hayat’ı hazırlayanlar, Hz. Üstad’ın eski makale ve nutuklarını sadeleş-
tirdikleri...

3. Bu ameliyeyi yapanları, Hz. Üstad itiraz değil, tebrik ettiği...

İşte bu üç meselenin hakikatını izah edeceğiz:

Birinci Mesele: Şerh ve izah konusunda, Hz. Üstad’ın bir iki yerde -bundan önce de bahset-
tiğimiz gibi- şartlı izinleri vârid olmuştur. Fakat burada görüldüğü gibi, meselenin yalnız başı 
ve giriş kısmı alınmış, izahı ve neticesi terk edilerek maksadın tahrifine gidilmiştir. Söz konusu 
şerh ve izah izni, Barla Lâhikası’nda değil Kastamonu Lâhikası’ndadır ve şöyle demektedir:

...Bundan sonra Risale-i Nur’un tekmil ve izahı ve hâşiyelerle beyanı ve isbatı size tevdi’ 
edilmiş, tahmin ediyorum. Bir emaresi de şudur ki; bu sene çok defa ihtar edilen hakikatleri 
kaydetmek için teşebbüs ettim ise de çalıştırılmadım. Evet, Risale-i Nur size mükemmel bir 
me’haz olabilir. Ve ondan erkân-ı imaniyenin herbirisine, meselâ Kur’an kelâmullah olduğuna 
ve i’cazî nüktelerine dair müteferrik risalelerdeki parçalar toplansa veya haşre dair ayrı ayrı 
bürhanlar cem’edilse ve hâkezâ.. mükemmel bir izah ve bir hâşiye ve bir şerh olabilir...24

İşte şerh ve izahın ne olduğunu ve nasıl olabileceğini gördük!.. Bunun nümunelerini de Hz. 
Üstad bizzat kendi hayatında yapmış ve göstermiştir.

İkinci Mesele: 1950’de Tarihçe-i Hayat’ı hazırlayanların, Hz. Üstad’ın eski nutuk ve maka-
lelerini sadeleştirdikleri meselesidir.

Bu iddianın aslı yoktur. Çünkü Hz. Üstad’ın eski makalelerine, başkasının tek bir kelimesi 
dahi karışmış değildir. Ve kimsenin haddine düşmez ki, Hz. Üstad’ın yanında ve huzurunda öy-
lesi bir tahrife kalkışmış olsun. Bir tasarruf olmuşsa, doğrudan doğruya Hz. Üstad tarafından 
olmuştur.

Bu meselede tenakuz ve tezadın acib bir örneği de şudur ki: Nurlarda tahrif iddiasını işâaya 
çalışanlara sahte sermaye verenler, bazı nüsha farklarını velveleli iftiralarına sermaye ittihaz 

24 Nursi, Kastamonu Lâhikası, 52.
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etmişlerken; burada ise, o gibi nüsha farklarını, sadeleştirme dedikleri tahriflerine bir delil gö-
rüp meşru’ göstermeye çabalamalarıdır.

Üçüncü Mesele: Tahrif yapanları, Hz. Üstad’ın tebrik ettiğini ileri sürmeleridir. Bu konuda 
delil olarak tek bir vesika ve bir delil mevcud değildir. Zâten gösterdiğimiz örnek deliller, böyle 
bir iddiayı açıkça reddetmektedir.

D) Takdim yazısının beşinci maddesinde de; Nur müellifinin te’lif safhalarında zamana 
göre üslûbunu ve Türkçesini değiştirdiğini ve Risale-i Nurlarda Arabî bazı kelimelerin yanında 
Türkçelerini de kullandığını ileri sürmekle, kendilerinin de bu işte selâhiyetli olduklarına delil 
getirmişlerdir.

Bu iddiaya karşı belki bazı kimseler aldanır, kalbi vesveselenir diye tafsilatı terkedip, bir iki 
kelime ile cevap vermek zorundayız, şöyle ki:

Hz. Bediüzzaman’ın lehçe ve üslûbu ve kullandığı Türkçesi, hiçbir zaman değişmemiştir. 
Ancak eski eserlerinde icmal, iğlak ve îcaz olmasına karşılık, Risale-i Nur adındaki yeni eserle-
rinde ise tafsil, izah ve tenvir vardır.

Ayrıca da bu eserlerin müellifi kendisidir. Hz. Üstad Bediüzzaman’dır. Dolayısıyla tasarruf 
da kendisinin olur. Öyle olunca da o zaman öyle yazar, bu zaman da böyle yazar. Kendisinin 
tensib ettiği bir husustur. İsteseydi lehçesini ve üslûbunu da değiştirebilirdi. Onun bu tarz te’lif 
safhaları acaba hangi yol ve hangi kanunla bizim o mürşid-i ümmet olan büyük din müceddidi 
ve koca Bediüzzaman’ın yazdığı eserlerinde tasarruf yapmamıza izin teşkil edebiliyor?..

Arabî “Habbe” risalesi başındaki İfade-i Meram’da meâlen şöyle diyor:

“Ben sünûhat-ı kalbiyemde, izahat için tahririnden gelen aczden ve tağyirinden gelen havf-
dan dolayı tasarruf edemiyorum. Ancak, doğduğu gibi yazıyorum.”25

Haydi eserlerinde bazı tasarruflar yapalım diyelim. Acaba Hz. Üstad namına yapılacak bu 
tasarrufu, Hz. Üstad’ın beğenip beğenmiyeceğini bilmek imkânı var mı?

Mâdem yoktur, o halde Hz. Üstad’ın vefatından sonra, nâşir ve sâhiblerin musahhah eser-
lere istinaden yapacakları tashihattan başka her türlü tasarrufların yapılamıyacağı aklen ve 
mantıkan zaruridir. Zira eserlerin ekseriyet-i mutlakası ilhama dayanıyor. Akl-ı beşerî ise, ilha-
ma müdahale edemez.

-------------------------------o0o-------------------------------

Şimdi de “sadeleştirme” tahrifi yapılan, mevzubahis kitapta değiştirilen kelimeler üzerinde 
duracağız. Örnek olarak birkaçı:

1. “Tabiat Risalesi”nde geçen “ihtar” kelimesi, “uyarı” ile tercüme edilmiş. Halbuki “uyarı” 
kelimesi, “îkaz”ın karşılığıdır. “ihtar” ise, Türkçede tam karşılığı “Hatırlatma”dır.

2. “Nota” kelimesini, “bildiri” diye mânalandırmış. Halbuki “nota”nın risaledeki o makama 
mahsus mânası ile, “yeni buluş” “yeni çıkmış bir ahenk dizisi” gibi mânalar demektir.

25 Bediüzzaman Said Nursi, Mesnevî-i Nuriye, trc. Abdulkadir Badıllı (İstanbul: İttihad Yayınları, 2010), 
234.
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3. Sahife 16, aslındaki “Yâni esbabın içtimaında o mevcud vücud buluyor” yerine “Ya da 
sebeblerin birleşmesiyle o varlık var oluyor” yapılmış. “İçtima” kelimesini, “birleşme” yapmış. 
Halbuki “içtima”, “toplanma” demektir. “Mevcud” kelimesinin tam mânası da “var edilmiş, icad 
edilmiş” demektir ki onun sâniini, mûcidini bildirir. “Varlık” mânası ise, tabiat fikirli adamların 
tasavvurundan gelen bir mânadır.

4. Sahife 11’de, eserin aslında “sâir risalelerde” cümlesi, “çeşitli risalelerde” şeklinde tahrif 
edilmiş.

5. Sahife 15’de, asılda “Dinsizliği işmam eden” yerine “Dinsizlik kokan” şeklinde yapılmış. 
Halbuki “işmam” kelimesi, “koklatan, hissettiren, işaret veren” mânasındadır ki onun sâhibinin 
durumunu bildirmektedir. Halbuki “kokan” olursa, kelime masdar olup kendisinden dinsizlik 
kokmuş olur ki, te’vilsiz şekilde onu kullanan dinsiz olur, demektir.

6. Sahife 12’de, asılda “hatıra geliyor” yerine, “düşünüyor insan...”

İşte adı geçen kitap, sonuna kadar buna benzer yanlışlarla dolu olduğu gibi; bilhassa halk 
tabakasında çok az kimselerin bildiği ve solcular tarafından dilimizi bozmak için ortaya atılan 
uydurma kelimelerle kitap daha anlaşılmaz hale getirilmiştir.

Meselâ: Herkesin bildiği “tercüme” kelimesini, “çeviri” diye yazmış. Hem meselâ, ekseriye-
tin bilmediği “kurgu” gibi kelimeler kullanılmış.

Şimdi vicdan ehline soralım: Bunlar ve benzeri ma’nidar, İslâmî ve müellifin çok ince mu-
rad ve maksadlarını aksettiren kelimelerin değiştirilmesinde acaba hangi ihtiyaç, hangi zaruret 
vardır?

Muharref kitapta sahife 9’dan 11’e kadar “tabiatçılık” mefhumunu izah eden yazısında, halk 
seviyesine indirme iddialarına aykırı düşen birçok Arabça ve ecnebî lügatlardan müteşekkil 
terkibler ve cümleler kullanılmıştır ki; bugünkü nesilden ancak felsefe kitaplarını okuyanlar 
onları anlayabilir.

Bununla, ileri sürdükleri düşüncelerinin tam zıddına hareketleri vâki’ olmakla, tezad ve te-
nakuzun içine girmiş bulunuyorlar.

Birkaç örneğini verelim:

Sh Satır
10 16 tabiata irca’ edenler
10 25 külli fikirlerin inkârı
11 4 külli mekanizm
10 11 insanı tabiata irca’ gayretleri...

Ve daha bunlar gibi, pek çok kimsenin anlıyamıyacağı terkipler vardır.

Kur’an lisanı olan Arabî kelimeler ki; bin seneden beri dilimize, dinimize, dimağımıza, kül-
türümüze yerleşmiş ve kaynaşmışlardır. Bu kelimelerin mecrasıyla gelen mânalar elbette ki, 
daha tesirli, daha câzibedar olacaktır.

Hem onları Hz. Bediüzzaman nahiv, mantık, kelâm, bedi’, maâni gibi İslâmî ilimlerin birer 
ıstılahı olarak düşünmüş, almış ve kullanmıştır.

-------------------------------o0o-------------------------------
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Tercüme ile Sadeleştirme Farkı

Tercüme; bir eseri bir dilden başka bir dile, o dili konuşan insanların eserdeki hakikatleri 
–nâkıs ve yırtık bile olsa- anlamaları için çevirmektir. Fakat tercüme ne kadar kuvvetli de olsa 
bir eserin, hususan imana, akideye dair parlak tâbirler taşıyan eserler, bilhassa fikrî ve felsefî 
eserler olursa, tam ve berrak aynası olamadığı, ilim erbabınca mâlumdur. Lâkin “Bir şey tama-
men elde edilmezse, bütün bütün bırakılmaz” kaziyesi mûcibince ve başka çaresi olmadığı için 
zaruri olarak kabul edilir.

Fakat bir eser ki; bir milletin şerefli mâzisiyle muvasalat köprüsünü kurmuş ve dininin iti-
kadî, imanî ve felsefî tâbirlerini muhafaza etmiş ve en akıcı, berrak bir üslûbla hazırlanmış ise 
ve okuyucusu milyonları aşmış ise ve hususan okuyucusuna iman, fazilet, ahlâk bahşettiği gibi, 
kültür ve lügat hazinesini de genişletmiş ise, artık o eserin tâbir ve üslubuna dokunulmaz.

Zira zaruret yoktur. Hele milletin gençliğine sinsî ve sistemli bir şekilde yutturulmuş ve 
yutturulmakta olan uyduruk ve muharref bir lisanla, “sadeleştirme” adı altında yapılan iş ve 
ameliye, elbette ve hiç çaresi yok, bir tahriften başka bir şey olamaz.

Öyle ise, tercüme ile sadeleştirme arasında maksadda, hakikatta ve keyfiyette asla bir ya-
kınlık yoktur.

Evet, özellikle Risale-i Nur ile ilgili olan meselelerde yegâne merci’, en evvel ve birinci de-
recede Hz. Üstad’ın yazılı söz ve beyanlarıdır. İkinci derecede ise, Hz. Üstad’ın rivayet yoluyla 
gelen hareket ve davranışlarıdır.

Üçüncü derecede ise, Nur talebeleri cemaatının ekseriyet ve cumhur teşkil eden reyleridir. 
Yoksa herhangi bir kimse veya meçhul bir gurup, istediği gibi eserlerde tasarrufda bulunsa bu 
demektir ki; Risale-i Nur sâhibsiz, cemaatsiz ve sistemsizdir. İsteyen, istediği gibi tasarruflarda 
bulunabilir... Hâşâ ve kellâ!.

Risale-i Nur’un sahibleri, nâşirleri, muhafızları ve has dairesi vardır ve kıyamete kadar da 
devam edecektir.

Yukarıda Üstad Hazretlerinin “sadeleştirme” ameliyesi hakkında söz ve beyanlarını ve ula-
şan sahih rivayetler yoluyla davranış ve hareketlerini kaydettik. Şimdi de tercüme hususundaki, 
teşvikkârane izin ve ruhsatlardan çok öte, gayet ciddî arzu ve isteklerini hâvi Sözlerinden bazı 
nümuneler nakledelim:

1947’lerde Emirdağı’nda yazdığı bir mektubunda şunları söyler:

 Aziz Sıddık Kardeşlerim!

Evvelâ: Müdakkik ve muhlis Re’fet’in ve sizin ecnebi lisaniyle ve bilhassa İsveç, Finlan-
diya’da hangi lisan daha ziyadedir? Zannımca Alman lisanı olacak. Şimdilik Alman lisanına 
Nurlardan “Hüccet-i İmaniye”leri tercüme etmek, onlara göndermek ben de o fikrinize iştirak 
ederim.

Evet, Avrupa’nın mağlubiyetinden ve maddî ve manevî dünyevî tehlikelerinden ancak ve 
ancak teselli-i mutlakı Kur’an’da bulabilirler. Hz. İsa (as) havariyyunlara demiş ki: “Ben gidi-
yorum ki size tesellici gelsin.” Yâni Ahmed (asm) Kur’an ile gelsin, demesiyle gösteriyor ki; nev-i 
beşer hususan me’yus Avrupa’da teselli-i mutlakı, Kur’an’ın hakaik-ı imaniyesinde bulabilirler.
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Sâniyen: Asâ-yı Mûsa’nın birinci ve ikinci ve üçüncü ve sekizinci hüccet-i imaniyeleriyle be-
raber, Meyve’nin altıncı ve yedinci meseleleri şimdilik Alman ve Fransız lisaniyle, fakat sıhhatli 
ve dikkatli tercüme etmeye Medresetüzzzehranın erkânları nasıl münasib görürlerse yapılsın. 
Yalnız üçüncü hüccet-i imaniye olan “Tabiat” kâfi değil. Başında “Asâ-yı Mûsa’nın bir parça-
sı” diye yazılsın. Bugün İstanbul’a bir kardeşimiz gidiyor, onunla da bu meseleye dair cevab 
gönderdik.26”

Yine aynı yıllarda yazdığı bir mektubunda ise şöyle der:

“...İnşâallah Isparta Hulusîsi kardeşimiz Re’fet’in İstanbul’a gidip dört hüccet-i imaniye ve 
Meyve’nin iki meselesini ecnebi lisaniyle sıhhatli ve dikkatli tercüme ettirmeye dair çalışacağı, 
büyük bir fütuhata anahtar olacak inşâallah...27

Arabcaya Tercüme Meselesi Hakkında

Sâniyen: Nur şakirdlerinden Emirdağ’lı Ali’nin eliyle Risale-i Nur’un yirmi kitabından iki 
kitabını “Asâ-yı Mûsa” ve “Zülfikar” namında ve bu havalide ve adliyelerde fütûhat yapan o iki 
mecmuayı size gönderip, sizin vasıtanızla Şam heyet-i ulemasına göstermek ve onların tensi-
biyle birkaç âlim her biri bir kısmını Arabîye tercüme etmek ve orada tab’etmek için gönder-
dim.

Hem yine bu iki kitabın teksir makinasıyla yazılan iki nüshayı, Hacı Bekir nâmında bir 
hacı ile hem Şam heyet-i ulemasına gönderdiğimiz gibi, iki nüsha da “Câmi-ül Ezher” uleması-
na gönderdiğimiz gibi, iki nüsha da Medine-i Münevvere ulemasına gönderdik. Makine ile olan 
nüshaların sönük kelimelerine me’haz olmak üzere, elyazısıyla size gönderdiğimiz kitablar 
güzel okunuyor.

Ben ziyade hasta ve ihtiyarlıktan ziyade zafiyet ve yalnız gurbette bulunduğumdan, ken-
dim o risaleleri Arabîye tercüme etmeye vakit bulamıyorum. O ehemmiyetli vazifeyi, Şam’ın 
yüksek âlimlerine havale ediyorum. Eğer o muhterem âlimler, aynı Türkçe olarak tab’etmeye 
taraftar iseler, öylece tab’edilebilir. Fakat tashihine çok dikkat lazım...28

...Mübareklerin pehlivanı, büyük ruhlu Küçük Ali’nin Zülfikarıyla Mustafa Gül’ün Asâ-yı 
Mûsa’sı, hem Şam hem Mısır ulemasına gitmiş. Evet Küçük Ali’nin Asâ-yı Mûsa’sını göndere-
cektim, fakat onun kelimelerinin sıhhatine itimaden tashih etmemiştim. Onun için onun yerine 
Mustafa Gül’ün ki gitti. Ali’nin Zülfikarı ve Mustafa Gül’ün Asâ-yı Mûsa’sı inşâallah bir zaman 
arabçaya tercüme edilecek, arabî bir surette oralarda intişar edecekler...29

Sâniyen: Risale-i Nur hacılarla hâriç Âlem-i İslâm’a yayılıyor. Kendi kendini lâyık ellere 
yetiştiriyor. Şam’a el yazısıyla gönderdiğimiz Asâ-yı Mûsa ve Zülfikar’ı, heyet-i ilmiyye beş gün 
tetkik etmiş.

Tam takdir etmelerine alâmet olarak demişler: “Biz bunu mecmualar hâlinde kısım kı-
sım tab’edelim. Bunu birden tab’etmeye çok para lazımdır.Hem bunu şimdi birden Arabîye 

26 Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Lâhikası-1 (El yazma büyük boy), 124.
27 Nursi, Emirdağ Lâhikası-1 (El yazma büyük boy), 133.
28 Nursi, Emirdağ Lâhikası-1 (El yazma büyük boy), 249
29 Nursi, Emirdağ Lâhikası-1 (El yazma büyük boy), 302.
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tercüme etmek uzun zaman lazım, imkân olmuyor.” Onun için oradaki eski talebem ve yeni 
gönderdiğim şakird, kitabı onların elinden kurtarmaya çalışmışlar ki, para kazanmak için 
tab’etmesinler. O kardeşlerim kendi ellerinde, müştaklara okutturuyorlar. Halbuki ben, tab’et-
mek için iznim yoktu, şimdi zamanı değil.

Hem Arabîye çevirmek için Mısır ulemasının iştirakiyle ehemmiyetli ve yüksek bir heyet-i 
ilmiye lazım. Her neyse, acele edilmiş.30

İşte Hz. Üstad’ın hem ecnebi lisanına, hem de Arab lisanına hararetle arzu ettiği Nur Risa-
lelerinin tercümesi hususunda ifadelerini gördünüz. Bu misallerden anlaşılacağı üzere, Üstad 
Hazretlerinin tercüme arzusu ve müsaadesi vardır. Bunu neshedecek herhangi bir ifadesi yok-
tur.

Netice-i kelâm: Tercüme ile sadeleştirme, ayrı ayrı şeylerdir. Tercümeye ait tavsiyeleri, sa-
deleştirmeye delil göstermek; nefsin arzusundan doğan peşin hükmünü meşru’ göstermek is-
teyenlerin işidir. Bir kısım insanlar, Hakka bağlılık zannıyla, bazı meselelerde nefsin ve enenin 
arzularına bağlı kalırlar ve böylece sadakatı kaybederler. Allah hepimizi sırat-ı müstakîmde 
sâbit kılsın, âmîn âmîn.

-------------------------------o0o-------------------------------

Hâtime

Şu araştırmamızın neticesini güzel bir sonuca bağlamak üzere, Hz. Üstad’ın hayatta kalmış 
en yakın talebe ve hizmetkârlarından 1986 yılı Ramazan bayramını tebrik münasebetiyle kale-
me alıp neşrettikleri aynı mevzu ile alâkalı yazılarını “Hâtime” yapıyoruz.

Cenab-ı Hak bizleri, binbir fesat saçan şu asrın fitnelerinden muhafaza buyursun ve Risale-i 
Nur Talebelerinin hâlis, muhlis cemaatından ayırmasın, âmîn...

ُح ِبَحْمِدِه  ُيَسِبّ
َّ
ِباْسِمِه ُسْبَحاَنُه َوِاْن ِمْن َشْيٍء ِاال

َبًدا َداِئًما
َ
ِ َو َبَرَكاُتُه ا ْيُكْم َو َرْحَمُة اللّٰ

َ
ُم َعل

َ
ل لسَّ

َ
ا

Aziz, Sıddık, Kardeşlerim!

Mübarek Ramazan-ı Şerifinizi bütün ruh u canımızla tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak bu Ra-
mazan-ı Şerifin Leyle-i Kadrini umumunuza bin aydan hayırlı eylesin, Âmin. Ve seksen sene bir 
ömr-ü makbul hükmünde hakkınızda kabul eylesin, âmin.

Said Nursî

-------------------------------o0o-------------------------------

Sâniyen: Cenâb-ı Hakk’a hadsiz şükür ve hamd ü senalar olsun ki, Kur’an-ı Hakîm’in bu 
asrın fehmine, anlayışına bir dersi olan Risâle-i Nur’un serbestiyeti, inkişafı, dahil ve hariçte 
intişarı ile, hem âlem-i İslâm’daki intibah, hem âlem-i insaniyette Din-i Hak lehindeki acip 
tezahürler; seksen sene evvel büyük Mütefekkir-i İslâm Hz. Bediüzzaman Said Nursî’nin  

30 Nursi, Emirdağ Lâhikası-1 (El yazma büyük boy), 310.
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Muhakemat gibi eserlerinde ve sonra Hutbe-i Şamiye’sinde, kuvvetli isbat ve ilânatla haber 
verdiği Hakikat-ı Kur’aniye ve imaniyenin, zemin yüzündeki manevî hâkimiyetine ve İslâ-
miyet’in nev-i beşerin din-i fıtrîsi olacağına dair tebşiratlarının, biiznillâh tahakkukuna dair 
kanaat-ı tâmme vermektedir.

... Ders-i Nuriyedeki hizmet düsturları ve Hz. Üstad’ımızın vasiyet ve tavsiyelerini hatır-
latma ve hizmete müteallik bazı harekât ve ef’allerine bir nebze bakabilmek maksadıyla, 
hem de bazıların, Nur neşriyatına ait yanlış isnadlarına da cevab olarak bu mektubu takdim 
ediyoruz.

Başta Sözler mecmuası olarak külliyat, ilk defa Ankara’da tab’a başlandı. Rahmetli Atıf 
Ural, Tahsin Tola, Said Özdemir, Seyyid Salih Özcan ve Mustafa Türkmenoğlu gibi kardeşle-
rin bizatihi gayretleriyle ve genç üniversitelilerden bazı fedakâr talebelerin de yardımıyla 
Sözler, Mektûbat, Lem’alar, İşârât-ül İ’câz, Sikke-i Tasdik-i Gaybî mecmuaları ve küçük risa-
leler tab edildi.

İstanbul’da da Mesnevî-i Nuriye, Şuâlar, Arabî Mesnevî-i Nuriye, Asâ-yı Mûsa mecmuaları 
gibi eserler neşredildi.

Hz. Üstad 1952 Gençlik Rehberi mahkemesi dolayısıyla İstanbul’a teşrif ettiklerinde 
başta Ziya, Ahmed Aytimur, Abdülmuhsin olarak bazı fedakâr gençler, hizmet-i Nuriyeyi 
omuzladılar. Ankara’yı müteakip yine Hz. Üstad’ın izni ile İstanbul’da da Nurların neşrine 
matbu olarak başladılar. Gerek Ankara gerek İstanbul’da Nur Talebeleri hizmet-i Nuriyede 
muhte’lif alâkaları ile sa’y ü gayrette bulundular. O zaman, Samsun’da ve Antalya’da da bazı 
küçük risaleler neşredilmişti.

Sözler mecmuasının sonuna konferansın ilavesi, Hz. Üstad’ın emriyledir. O konferans, 
Hz. Üstad’ın hizmetinde bulunan talebelerine muhte’lif vesilelerle yaptığı dersler ve soh-
betlerin neticesinde kaleme alınmış ve Ankara Ziraat Fakültesi mescidinde üniversite tale-
beleri ve bazı meb’uslar huzurunda konferans olarak takdim edilmiştir.

Manzum “Lemaat” risalesini 1951’de Üstad hz.leri Emirdağ’ında hizmetinde bulunan 
talebelere ders olarak vermiş, Sözler’in sonuna ilavesi için hizmetinde bulunan bir talebesi 
vasıtasıyla Isparta’ya göndermiştir. “Tevhidin İki Bürhan-ı Muazzamı” başlığını taşıyan ba-
his, manzum Lemaat’ın ortasındayken Hz. Üstad en başa almış ve Lemaat’ın bazı kısımlarını 
da çıkartarak, teksirle basılacak olan Sözler’in âhirine ilhak edilmek üzere Hüsrev ağabeye 
göndermiş ve öylece Üstad’ımızın tensibi üzere teksir edilmiştir. Hz. Üstad sonra yeni yazı 
Sözler’in sonuna aynı Lemaat’ın ilavesini tensip buyurarak bazı kısımları tekrar çıkarmış-
lardır. Bu itibarla yeni harf Sözler’deki manzum Lemaat, hatt-ı Kur’an ile olan Lemaat’tan 
biraz daha noksandır.

 Risale-i Nur’un Diyanet İşleri Müşavere kurulunun yapılan inceleme sonundaki mu-
fassal müsbet raporu üzerine Afyon Ağır Ceza Mahkemesi, bütün risaleler hakkında beraet 
ve iade kararı vermiştir. Bunun üzerine Ankara’da resmen tab’ına başlanacağı zaman Hz. 
Üstad, hizmetinde bulunan talebelerinden rahmetli Tahirî ve Ceylân’ı Ankara’ya yardıma 
göndermiş ve tab masrafının ilk sermayesine de bizzat kendileri iştirak etmişlerdir.
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Mektûbat: “Vehhabiler” bahsini Hz. Üstad koydurmamıştır. Mektûbat’ın sonuna “İşârât-i 
Gaybîye Hakkında bir Takriz” “Hakikat Çekirdekleri” ve en nihayetteki “Hakikat Işıkları” 
manzumesi, yine Hz. Üstad’ımız tarafından ilhak edilmiştir.

Lem’alar: Sekiz, Dokuz ve On Sekizinci Lem’alar ve Yirmi Altıncı Lem’anın zeyli ve Yirmi 
Yedinci Lem’a, Lem’alar’da yoktur ve Yirmi Sekizinci Lem’anın da bir kısmı vardır. Yirmi 
Dokzuzuncu Arabî Lem’a’dan yalnız Allahu Ekber bahsi vardır. Bu da Hz. Üstad’ımızın ten-
sibiyledir. Ve aynı şekilde tab ve neşredilmiştir. Hatta Üçüncü Şua olan Münacat Risalesi’nin 
Lem’alar mecmuasının sonuna ilhakı, yine Hz. Üstad’ımızın tensibiyledir.

Şuâlar: Birinci Şuâ olan İşarât-ı Kur’aniye risalesi ve Beşinci Şua ve Sekizinci Şua, Hz. 
Üstad’ın emriyle Şuâlar’ın sonuna konmuş ve iman ve tevhid bahsine dair İkinci Şuâ risale-
si, Şuâlar’ın başında yer almıştır. Yirmi Dokuzuncu Arabî Lem’a’nın Elhamdulillâh babının 
Abdülmecid Efendi tarafından yapılan tercümesi de, Şuâlar’ın en nihayetine yine Hz. Üs-
tad’ımızın emir ve iradesiyle konulmuştur.

Asâ-yı Mûsa: Hatt-ı Kur’anla yazılan ve neşredilen Asâ-yı Mûsa’nın sonundaki takriz ve 
lügatçe, yeni harfle tab edilen Asâ-yı Mûsada yoktur. Hz. Üstadın tensibi iledir. Bizzat Hz. 
Üstad, Ahmed Aytimura “Asâ-yı Mûsa’nın birinci cildini neşret” diye emretmiştir.

İşârât-ül İ’caz: Münafıklar hakkındaki 12 ayetin tercümesi de bizzat Hz. Üstad’ımızın 
emri icabı neşredilmemiştir. Hz. Üstad’ımız Said Özdemir’e de ayrıca münafıklar bahsini 
koymamasını ihtar etmişlerdir. Halbuki hatt-ı Kur’an ile olan da vardır. Kitabın nihayetinde 
konulan Garp feylesoflarının İslâmiyet hakkındaki müsbet beyanatları ve Mehmed Kaya-
lar’ın müdâfaası da Hz. Üstad’ımızın tensibiyledir.

Sikke-i Tasdik-i Gaybî: Hatt-ı Kur’an’la vaktiyle neşredilen Sikke-i Tasdik-i Gaybî risa-
lesinde bulunan On Sekizinci ve Yirmi Sekizinci Lem’a’lar yeni harfle neşredilende yoktur. 
Hatta Sekizinci Lem’a’nın bazı kısımlarını dahi yine Hz. Üstad koydurmamıştır.

Mesnevî-i Nuriye: Hz. Üstadımızın biraderi tarafından yapılan tercümesidir. Hz. Üstad’a 
yanında bulunan hizmetkârları okumuşlar ve Hz. Üstadımızın emriyle, tensibiyle neşredil-
miştir.

Lâhikalar: İlk Barla Lâhikası Hz. Üstad’ımızın zamanında İstanbul’da teksirle basılan 
kısım, Isparta’dan Hz. Üstad’ın tensib ettiği şekilde İstanbul’a gönderilmiş ve tab’edilmiştir.

Yine Hz. Üstad’ımız el yazma Barla lâhikalarını vaktiyle tashih ettiklerinde ehemmiyetli 
gördükleri mektubları işaretlemişler ve o işaretleri müvacehesinde seneler sonra daha ge-
niş olarak Barla Lâhikası basılmıştır. Tashih edilen ayrı ayrı nüshalardan 3 ayrı yerde basıl-
dığı ve Hulûsi ve Re’fet ağabeylere Hz. Üstad’ımızın gönderdikleri bazı güzel mektubları da 
ilave edildiği için birkaç mektub fazla veya eksiği var suretinde tezahür etmiştir.

Kastamonu ve Emirdağ Lâhikası: Hz. Üstadımız, Küçük Ali Rahmetullahi Aleyh’in hattı 
ile yazılan Lâhika mektublarını baştan nihayete tashih etmişler ve neşr için Sıddık Süley-
man’ın refika-i muhteremeleri ile Ankara’ya 1959 yılında göndermişlerdi. Evvelâ Kastamonu 
Lâhikası bilâhare 1’nci Emirdağ ve seneler sonra 2’nci Emirdağ Lâhikaları tab ve neşredildi.

163

Köprü • Sayı: 142 • Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2019 • ISSN: 1300-7785 • ss. 135-169



Yalnız Küçük Ali (rh) efendinin yazdığı Lâhikalar, 1953 senesine kadar yazılan ve neş-
redilen Lâhika mektublarıdır. Ondan sonraki son Isparta hayatında olanlar yoktur. Buna 
binâen son Isparta hayatında Hz. Üstad’ın yazdıkları mektublar ve beyanlar 2’nci Emir-
dağ’ın sonuna Hz. Üstad’ın hizmetkârları tarafından ilhak edilmiştir. Zaten onların bir kıs-
mı, Tarihçe-i Hayat’ta ve Konferansta neşredilmişti. Hatta bu Lâhikalar, yalnız Hz. Üstad’ın 
mektublarıdır. Küçük Ali (rh) efendi yalnız onları yazmış ve böylece neşredilmiştir.

Tarihçe-i Hayat: Üstad Bediüzzaman Said Nursî hz.leri hakkında ilk Tarihçe-i Hayat’ı, 
biraderzâdeleri merhum Abdurrahman efendi tarafından devr-i Meşrutiyet’te İstanbul’da 
neşredilmiş. 1950 senesinde İstanbul Üniversitesi talebeleri tarafından “Dünya ilim ve irfan 
sahasına Türkiye’den bir güneş doğuyor” başlığı altında bir Tarihçe-i Hayat teksirle neşre-
dildi.

Ve arkasından Sebilürreşad sahibi rahmetli Eşref Edip bey de aynı şekilde bir Tarihçe-i 
Hayat neşretti. Bilâhare Hz. Üstad’ın hizmetkârları, Nur hizmetlerini de ihtiva eden bir Ta-
rihçe-i Hayat hazırladılar.

Ve Hz. Üstad’a takdim ettiklerinde, Kastamonu hayatına Âyet-ül Kübra ve Münacât Risa-
lesi ve Denizli hayatına da Denizli hapsinde te’lif edilen Meyve Risalesi’nin (Tevhid ve Haşre 
dair) Altıncı ve Yedinci meselesini Hz. Üstad ilave ettirdiler. Hattâ yalnız hizmete müteallik 
hususlar yazılsın diye, harika ahval ve etvarından bahsettirmediler.

Hz. Üstadın Âyet-ül Kübra ve Münacât gibi iman-ı billah’a ve tevhide dair risalelerini 
Tarihçe-i Hayat’a koydurmaları çok mânidardır ki: Risale-i Nur hizmeti ve Bediüzzaman de-
nildiği zaman ezelî ve ebedî hakikat olan imana nazarlar çevrilsin. İşte ben oyum ve yalnız 
onun için çalışıyorum gibi mânalar bilinsin için her halde; ve fakat öyle bir iman-ı tahkikî 
dersi ki: Kâinat tabakalarını ve asırları kucaklayan ve o vüs’atta iman dersini veren ve o 
dersde, bütün hakaik-ı Kur’aniyeyi ve İslamiyeyi de derceden ve en küçük bir İslâmî mes’e-
leyi kabule akıl ve kalbi müheyya eden bir ders... Hz. Üstad, Tarihçe-i Hayat için 20 mecmua 
kadar ehemmiyeti var derdi ve Barla hayatının müstakil neşrini kendileri emrettiler.

 Nur mecmualarının neşri ve içinde bulunmayan bazı kısımların durumları bu arzetti-
ğimiz tarzdadır. Yoksa bunları neşretmemek için Hz. Üstad’ımızın emri ve tensibine riayet-
ten başka hiçbir sebeb yok. Madem Hz. Üstad bu şekilde tensib ettiler, bizler de o tanzim 
ve tensibe sadakat manasiyle aynı neşriyatı devam ettirdik. Hz. Üstad’ımızdan beri devam 
edegelen o tanzim bozulmasın ve istikbal nesillerine kadar devam etsin diye aynı tertibi 
muhafazaya çalıştık.

Neşredilen küçük risalelerin çoğu yine Hz. Üstad zamanındadır. Umum kardeşler Hz. 
Üstad’ımızın tarzını devam ettirmeyi bir sadakat borcu bilmektedirler. Ve Hz. Üstad’ımızı 
seven herkes, onun hayatının gaye-i asliyesi ve esası olan Risale-i Nur hakkında istikamet-i 
fikir ve hüsn-ü zannını muhafaza etmelidir. Öyle ulu orta, bilmeden, araştırmadan dilini ve 
kalemini hareket ettirmemelidir. Çünkü, vâkıa mutabık olamayan bir söz, hilaf-ı hakikat bir 
mana ve yanlış zan ve onların getireceği manevî tahribatın mes’uliyeti, sahiplerini dünya ve 
ahirette manen, maddeten perişan eder.
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Nur risaleleri, çok ağır şartlar ve dehşetli hadiseler içinde, Lillâhilhâmd asliyetini tam 
muhafaza içinde defalarca neşredilmiş, dahil ve haricte yayılmasıyla Nur-u İslâmiyetin 
âlemde yeniden ihyasına Kur’an namına vasıta olmuştur. Hz. Üstad’ımızın bir talebesinin 
vaktiyle Fihriste Risalesi’ne bazı kelimeler ilavesine karşı: “Titremeliydiniz... Ben dahi kalem 
karıştıramıyorum.” İhtar ve ikazına yakinen şahid olan telebeleri, hiç ihtimal var mıdır ki, 
böyle en küçük bir tağyir ve tebdile rıza göstersinler veya teşebbüs etsinler.

Çok Cüz’î Olan Nüsha Farkları

Malum olduğu üzere Risale-i Nur’un ilk te’lifi 1926-1934 seneleri arasındadır.

Sözler, Mektûbat, On Beşinci Lem’a dahil, Hz. Üstad’ın ikamete memur edildiği Barla 
nahiyesinde te’lif edilmiştir. On Beşinci Lem’a Fihrist Risalesi olarak Barla’da son te’lifidir.

Ondan sonra Isparta’da ikamet ettiği dokuz aylık zaman içinde On Altı ve Yirmi Altıncı 
Lem’a’ya kadar te’lif etmiştir. (Bunların bir kısmı daha önce te’lif ettiği kısımlar olup isim 
olarak Lem’alar’a dahil olmuştur.)

Sonra Eskişehir mahkemesine sevk edilmiş ve hapiste Yirmi Yedi-Yirmi Sekiz-Yirmi Do-
kuz-Otuzuncu Lem’alar’ı ve İkinci Şuâ olan tevhide dair risaleyi te’lif etmiştir. Yirmi Yedin-
ci Lem’a Eskişehir müdafaasıdır. 1936’da Eskişehir hapsini müteakip Kastamonu’ya sevk 
edilen Hz. Üstad, orada Onuncu Şuâ’ya kadar olan risaleleri te’lif etmiştir. On Birinci Şuâ 
olan Meyve Risalesi ise, Denizli hapsinde te’lif edilmiş ve Denizli hapsinin bir meyvesi ad-
dedilmiştir.

Denizli Ağır Ceza mahkemesinde yetmiş talebesiyle beraber beraet eden ve temyiz 
mahkemesince beraeti ve bütün risalelerinin iadesi tasdik edilen Hz. Üstad, Denizli’den 
sonra Emirdağ’ına nefy edilmiştir. 1948 senesi başına kadar Emirdağ’ında ikamet etmiştir. 
Burada Meyve Risalesi’nin Onuncu ve On Birinci mes’elelerini te’lif etmiştir. 20 ay mahpus 
kaldığı Afyon cezaevinde ise On Beşinci şuâ olan Elhüccetüzzehra risalesini te’lif etmiştir.

On İki ve On Üçüncü Şuâlar Denizli müdafaası ve mektubları ve On Dördüncü Şuâ da 
Afyon müdafaası ve mektubları olarak Hz. Üstad’ın emriyle Şuâlar’da yerini almışlardır.

Teksir makinesiyle ilk önce 1947 de Zülfikar ve Asâ-yı Mûsa mecmuası, Siracin-Nur, Tıl-
sımlar ve Sikke-i Tasdik-i Gaybî, (hatt-ı Kur’an ile) neşredilmiştir. Bilahare küçük Isparta ün-
vanını alan İnebolu’da, hatt-ı Kur’an’la Zülfikar ve Asâ-yı Mûsa’yı neşretmiştir. İnebolu aynı 
zamanda yeni harfle Asâ-yı Mûsa’yı da neşretmiştir. Emirdağı Lâhikası’nda Hz. Üstad, bu 
hizmetlerden sitayişle bahsetmektedirler. Bütün bu zikrettiklerimiz, lâhikalarda mevcuttur.

Risale-i Nur’un te’lifinden ta 1956’ ya kadar uzun bir devrede Hz. Üstad, tashihat hizme-
tiyle meşgul olmuştur. Barla’da te’lif edilen Yirmi Dokuzuncu Mektub’un başında Hz. Üstad, 
bu hizmet hakkında şöyle demektedir:

Kardeşim, bu sene elhamdülillah risaleleri yazanlar pek çoğalmış. İkinci tashih bana 
geliyor. Sabahtan akşama kadar sür’atli bir tarzda meşgul oluyorum. Çok mühim işlerim 
de geri kalıyor. Ve bu vazifeyi daha azim görüyorum. Hususan Şaban ve Ramazan da akıl-
dan ziyade kalb hissedardır, ruh hareket eder. Şu mes’eleyi azimeyi başka vakte talik edip, 
ne vakit Cenab-ı Hakk’ın Rahmetinden kalbe sünuhat gelse, tedricen size yazılır.
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Risaleleri yazanlar, Hz. Üstad’a gönderirler. Hz. Üstad da mütemadiyen tashihat vazi-
felerinde iştigal ederler. Anadolu’ya yayılan el yazması risale ve mecmuaların çoğunda Hz. 
Üstad’ın mübarek hattı ile bu tashihler göze çarpar. Ve bugün böyle Hz. Üstad’ın kalemiyle 
tashih buyurdukları nüshalar ellerde mevcuddur...

Ankara’da 1956 da matbaalarda tab edileceği zamanda hatt-ı Kur’an ile yazılmış olan 
risaleleri daktilo ile yeni Türkçeye rahmetli Binbaşı Hayri bey yazmıştı. Ve cemaat halin-
de neşriyata yardım edilmişti. Risaleler forma forma basıldıkça Hz. Üstad’a gönderiliyor ve 
bu formalar Hz. Üstad’ımızın huzurunda risalelerle karşılaştırılıyor, okunuyor, tashih edilip 
geri gönderiliyor ve böylece tab ve neşriyat yapılıyordu. Lillâhilhamd Ankara ve İstanbul’da 
neşriyat bu şekilde yapıldı. Yani her forma mutlaka, Isparta veya Emirdağı’na gönderilir.

Hz. Üstad, yanındaki hizmetkarları ile beraber okurlar, mukabele ederler. Hz. Üstad ya 
dinler veya hatt-ı Kur’an ile olan nüshadan takip eder, tekrar basılan yere iade edilirdi. Bit-
tabi o zaman en büyük mes’ele, Nur mecmualarının neşri idi.

Ve Hz. Üstad o günler için “Şimdi Risale-i Nur’un bayramıdır” derdi... Sözler tab’a baş-
layınca, Hz. Üstad “Benim artık vazifem bitti Sözler’i bekliyorum” derdi. Sözler bitince de 
Mektûbatı, Lem’aları, ta Sikke-i Tasdik-i Gaybî ve Şuâlara kadar o mecmuaların herbirisi 
için “Neşrini bekliyorum, vazifem artık bitti” buyururdu. Ve bu mecmuaların her biri için 
“On ordu kadar, bu vatana millete faydası var” diye ehemmiyetini, faydalarını, defalarca her 
vesileye zikrederdi.

Tarihçe-i Hayat’ın neşri için “20 mecmua kadar kıymetdardır.” diye beyanda bulundu. 
Barla hayatının müstakil bir risale halinde neşrini de bizzat kendileri emretmişlerdir. Mec-
mualar forma forma okunduğu gibi, ciltlenip geldiğinde de baştan nihayete kadar defalarca 
okunmuştur.

Yukarıda zikredildiği üzere, Risale-i Nur’un te’liflerinden, ta matbaalarda neşredildiği 
tarihe kadar bir uzun devrede risaleler hatt-ı Kur’an ile el yazması halinde çoğaltılırdı. Hz. 
Üstad, birer birer risaleleri tashih etmişlerdir. Bu tashihatları hususunda lâhikalarda çok 
yerde beyanları vardır. El yazısı ile olan risalelerde, bizzat kendi kalemiyle tashihatta bulun-
duğu bazı kelimeler ve nadiren cümlecikler göze çarpmaktadır.

Hz. Üstad, tashih yaparken başka bir risale ile karşılaştırmaz, hafızasından yapar. Bazen 
kendi mübarek kalemiyle tashihat içinde, manayı daha da kuvvetlendirmek için midir, her 
ne hikmetse, kelimeler ilave etmiştir. Sonraki neşriyatlarda da bu kelimeler, Hz. Üstad’ın 
bizzat kendi hattı ile tashihidir diye ve mânayı daha da kuvvetlendiriyor niyetiyle neşredil-
miş. Ve ayrıca ilk baskılarda, kelimelerin okunmasında veya terkiblerdeki noksanlarda son-
radan düzeltmeler yapılmış. Bu sebepten nüsha farkları çok cüz’i de olsa meydana gelmiş...

Yoksa Nur talebeleri bir kelimeyi kasden değiştirmeyi en büyük ihanet telakki ederler. 
Ve Nur talebeliği ile asla kabil-i tevfik olmayan manevi bir sukut bilirler ki, elhamdülillâh, 
asla değiştirmek gibi sadakatle kabil-i tevfik olmayan bir şey vâki olmamıştır.

Yukarıda arz ettiğimiz bir ağabeyimizin Fihrist Risalesine bazı kelimeler ilavesiyle mâ-
nayı bozduğunu görünce, Hz. Üstad Zübeyr, Ceylan, Sungur, Bayram’ın yanında hiddetle: 
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“Titremeli idiniz, ben dahi kalem karıştıramıyorum” diyerek sünuhat-ı Kur’aniye ve ilham-ı 
İlahî eseri olan Nurların te’lifindeki tarzın, asla değiştirilmemesi lüzumunu ihtar etmişlerdi.

Fihrist Risalesi, Hz. Üstad’ımızın tashihi üzere teksirle neşredilmiştir. İbrahim Fakazlı 
ağabey naklediyorki: Afyon hapsinde rahmetli Ahmed Feyzi ağabeyin Gençlik Rehberi’ni sa-
deleştirme tarzındaki niyetini arz ettiğinde, Hz. Üstad, razı olmayıp, “Ancak o zaman benim 
imzamı değil, kendi imzamı atarsın” şeklinde manidar bir cevapta bulunmuştur.

Hz. Üstad eski âsârından “Aşâire cevap” olan Münazarat Risalesi ile “Divan-ı Harbi Örfi” 
risalesinde 1950’den sonraki neşri zamanında ehemmiyetli tashihatta bulunmuş ve ona 
göre neşredilmiştir. Hatta 1953’te tashih edip neşredildikten sonra Divan-ı Harb-i Örfi risa-
lesini yeninden yine tashih etmiştir. Ve kitabın başına şu cümleyi yazmışlardır.

Yarım asır evvel tab edilen bu müdafayı şimdi bu asra daha muvafık gördük. Güya o 
zamandan elli sene sonra bir hissi kablel vuku ile bir nevi ihbarı Gaybî olarak hayatı içti-
maiyeyi alakadar eden çok hakikatlara temas ettiğinden neşredildi.

Hem aynı kitabın içinde şöyle denilmektedir:

Ey paşalar, zabitler; bütün kuvvetimle derimki: Gazetelerde neşrettiğim umum ma-
kalâtımdaki umum hakaikta nihayet derecede musırrım. Şayet zaman-ı mazi canibinden, 
asr-ı saadet mahkemesinden adaletnâme-i Şeriatla dâvet olunsam, neşrettiğim hakaikı 
aynen ibraz edeceğim. Olsa olsa, o zamanın ilcââtının modasına göre bir libas giydire-
ceğim. Şayet müstakbel tarafından üçyüz sene sonraki tenkidât-ı ukala mahkemesinden 
tarih celbnâmesiyle celb olunsam, yine bu hakikatları tevessü ve inbisat ile çatlayan bazı 
yerlerini yamalamakla beraber, taze olarak orada da göstereceğim. Demek “Hakikat ta-
havvül etmez, hakikat haktır.” 

Meşrutiyet’te şarkta aşiretler arasında seyahatındaki derslerini veya Divan-ı Harb-i 
Örfi’deki müdafasını, 1950’den sonraki zamanda âlem-i İslâm’a ictimaî dersler manasında 
ibraz ederken, İslam kavimlerinin heyet-i umumiyesini muhatab ittihaz ettiğinden elbette 
bazı kelime libaslarında tashihat yapması kadar makul, münasip ne olabilir? Zaten o dersler 
için “O zamandan ziyade bu zamanın dersidir” diye defaatle ifadede bulunmuştur.

1951 senesinde Hz. Üstad’a Van’dan gönderilen Arapça Hutbe-i Şamiye’sini Emirdağ’ın-
da tercüme ederken, biraz daha genişletmiştir ki, 1911’de söylediği bu hutbe, hem 1950, 
hem 1980’den sonraki zamanların ve bütün İslam milletlerinin taze bir dersi olarak ehem-
miyetini daima devam ettiregelmektedir.

Ey bu Sözlerimi dinleyen bu Cami-i Emeviye’deki kardeşler ve 40-50 sene sonra âlem-i 
İslam câmiindeki ihvân-ı Müslimin (kardeşlerim)...

“Ey bu Câmi-i Emevideki kardeşlerim ve kırk-elli sene sonra Âlemi İslam Mescid-i Kebi-
rindeki dortyüz milyon ehli iman olan ihvanımız.” diye hayatı ictimaiye dersleri olan Hutbe-i 
Şamiye, Münazarat ve Divan-ı Harb-i Örfi gibi eserlerini, gelecek nesillerin nazar-ı dikkat ve 
irfanına arzetmektedir.

Hürriyetin başında Sultan Reşad’ın Rumeliye seyahatı münasebetiyle Şark vilayetleri 
namına refakat ettiği yolculuğunda, iki mektebli mütefennin arkadaşlarının sordukları:
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Hamiyet-i diniye mi, yoksa hamiyet-i milliye mi daha kuvvetli, daha lazım?

Suallerine verdiği çok mühim ve acip cevabını ihtiva eden Hutbe-i Şamiye’nin Zeyli Risa-
lesi’ni bu zamanın efkârına sunarken:

Ey bu hamiyet-i diniye ve milliyeden hangisine daha ziyade ehemmiyet vermek lazım 
geldiğini soran bu şimendifer denilen medrese-i seyyarede ders arkadaşlarım ve şimdi za-
manın şimendiferinde istikbal tarafına bizimle beraber giden bütün mektebliler!.. Size de 
derim ki...

Diye dersini ve hitabını daha da umumileştirmiştir. Ve inayet-i İlahiye ile bugün Risa-
le-i Nur dersleri ve hakikatları bütün İslâm alemine, hatta topyekûn insanlık câmiasına bir 
ders-i ahlâk ve fazilet istikamet ve muvaffakiyet düsturlarını neşretmektedir. Bu da, Hz. Üs-
tad’ın beyaniyle:

“Risale-i Nur’un, Kur’an-ı Hakim’in bu asrın fehmine ve anlayışına bir dersi olması maz-
hariyetidir.” Cenâb-ı Hakk’a sonsuz hamd ü senalar olsun ki, bu dersler tesirlerini göster-
mişler ve Nur talebeleri çok ağır şartlar altında inayet ve kerem-i İlâhî ile üstadlarının emir 
ve tavsiyelerine riayetle tevfik-i İlâhînin tecellisine nâil olmuşlardır.

Hz. Üstad’ın zamanından beri Nur’un dersinde, hizmetinde ve neşrinde bulunan kar-
deşlerin bir kısmı lillâhilhâmd hayattadırlar. Ve hizmet-i Kur’aniyyeye ve Nuriyeye devam 
etmektedirler. Hz. Üstad’ın buyurduğu gibi, “Benim bir fâni dilime bedel, Risale-i Nur’un 
yüzbin nüshalarının bâki dilleri susmaz, konuşur. Ve hâlis talebeleri, binler kuvvetli lisan-
larla o kudsî ve küllî vazife-i Nuriyeyi şimdiye kadar olduğu gibi kıyamete kadar devam 
ettirecekler.”

“Lillahilhamd hizmet-i Kur’aniye ve İmaniye’de Cenab-ı Hak rahmetiyle öyle kardeşleri 
bana vermiş ki, vefatım ile, o hizmet bir merkezde yapıldığına bedel, çok merkezlerde yapı-
lacak. Benim dilim ölüm ile susturulsa, pek çok kuvvetli diller benim dilime bedel konuşa-
caklar, o hizmeti idame ederler.

Hatta diyebilirim: “Nasıl ki, bir tane tohum toprak altına girip ölmesiyle bir sünbül haya-
tını netice verir, bir taneye bedel, yüz tane vazife başına geçer. Öyle de; mevtim, hayatımdan 
fazla o hizmete vâsıta olur ümidini besliyorum!..” demektedir.

 Hz. Üstad, bu ümit ve ricasının bir mektubunda, “Hiçbir mahviyet ve tevazu niyetiyle 
olmayarak bütün kanaatimle ilân ediyorum ki; Benim hizmetim ve sergüzeşte-i hayatım, 
bir nevi çekirdek hükmüne geçmiş. İnayet-i İlâhiye ile bu zamanda ehemmiyetli bir hizmet-i 
imaniyeye mebde’ olmak için “Kur’an’dan gelen ve meyvedar bir şecere-i âliye olan Nur 
risalelerini ihsan etmiş” diyerek kabul olunduğunu dile getirmiş, hayatının son senelerinde 
bizzat müşahede ederek tahdis-i nimet suretiyle ifade ve beyanda bulunmuştur.

Hz. Üstad’ın hizmetkârlarından

Sungur-Hüsnü-Bayram-Abdullah
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RİSALE-İ NUR’DA ŞERH, İZAH VE TANZİM

Bediüzzaman Said NURSİ

Âhiret Kardeşlerime Mühim Bir İhtar

İki maddedir.

Birincisi: Risale-i Nur’a intisap eden zâtın en ehemmiyetli vazifesi, onu yazmak ve 
yazdırmaktır ve intişarına yardım etmektir. Onu yazan veya yazdıran, “Risale-i Nur 
talebesi” ünvanını alır. Ve o ünvan altında, her yirmi dört saatte benim lisanımla belki 
yüz defa, bazan daha ziyade hayırlı dualarımda ve mânevî kazançlarımda hissedar 
olmakla beraber, benim gibi dua eden kıymettar binler kardeşlerin ve Risale-i Nur 
talebelerinin dualarına ve kazançlarına dahi hissedar olur.

Hem, dört vecihle dört nevi ibadet-i makbule hükmünde bulunan kitabetinde, hem 
imanını kuvvetlendirmek, hem başkalarının imanlarını tehlikeden kurtarmasına ça-
lışmak, hem hadisin hükmüyle, bir saat tefekkür bazan bir sene kadar bir ibadet hük-
müne geçen tefekkür-ü imanîyi elde etmek ve ettirmek, hem hüsn-ü hattı olmayan ve 
vaziyeti çok ağır bulunan Üstadına yardım etmekle hasenatına iştirak etmek gibi çok 
fâideleri elde edebilir. Ben kasemle temin ederim ki, bir küçük risaleyi kendine bile-
rek yazan adam, bana büyük bir hediye hükmüne geçer; belki herbir sahifesi bir okka 
şeker kadar beni memnun eder.

İkinci madde: Maatteessüf, Risale-i Nur’un, imansız ve emansız cin ve insî düşman-
ları onun çelik gibi metin kalelerine ve elmas kılıç gibi kuvvetli hüccetlerine mukabele 
edemediklerinden çok gizli desiseler ve hafî vasıtalarla, haberleri olmadan yazanla-
rın şevklerini kırmak ve fütur vermek ve yazıdan vazgeçirmek cihetinde şeytancasına 
hücum edip darbe vuruyorlar. Hususan burada ihtiyaç pek çok ve yazıcılar çok az ve 
düşmanlar çok dikkatli, kısmen talebeler mukavemetsiz olduğundan, bu memleketi o 
Nurlardan bir derece mahrum ediyor.

Benimle hakikat meşrebinde sohbet etmek ve görüşmek isteyen adam hangi risa-
leyi açsa, benimle değil, hâdim-i Kur’ân olan Üstadıyla görüşür ve hakaik-i imaniyeden 
zevkle bir ders alabilir.

Kastamonu Lâhikası1

1 Bediüzzaman Said Nursi, Kastamonu Lâhikası (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 43.
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Risale-i Nur Size Mükemmel Bir Mehaz Olabilir

Aziz, sıddık kardeşlerim,

Onuncu Şuâ namında yazdığınız Fihristenin ikinci kısmı bana şöyle kuvvetli bir 
ümit verdi ki: Risale-i Nur, benim gibi âciz ve ihtiyar ve zaif bir biçareye bedel, genç, 
kuvvetli çok Said’leri içinizde bulmuş ve bulacak. Onun için bundan sonra Risale-i 
Nur’un tekmil-i izahı ve haşiyelerle beyanı ve ispatı size tevdi edilmiş, tahmin ediyo-
rum. Bir emaresi de şudur ki:

Bu sene çok defa ihtar edilen hakikatleri kaydetmek için teşebbüs ettimse de ça-
lıştırılamadım.

Evet, Risale-i Nur size mükemmel bir mehaz olabilir. Ve ondan erkân-ı imaniyenin 
her birisine, mesela Kur’ân kelâmullah olduğuna ve i’câzî nüktelerine dair mütefer-
rik risalelerdeki parçalar toplansa veya haşre dair ayrı ayrı burhanlar cem edilse ve 
hâkezâ, mükemmel bir izah ve bir hâşiye ve bir şerh olabilir. Zannederim ki, hakaik-i 
âliye-i imaniyeyi tamamıyla Risale-i Nur ihata etmiş; başka yerlerde aramaya lüzum 
yok. Yalnız bazan izah ve tafsile muhtaç kalmış. Onun için vazifem bitmiş gibi bana 
geliyor. Sizin vazifeniz devam ediyor. Ve inşaallah vazifeniz şerh ve izahla ve tekmil 
ve tahşiye ile ve neşir ve tâlimle, belki Yirmi Beşinci ve Otuz İkinci Mektupları telif ile 
ve Dokuzuncu Şuânın Dokuz Makamını tekmille ve Risale-i Nur’u tanzim ve tertip ve 
tefsir ve tashihle devam edecek.

Risale-i Nur’un samimî, hâlis şakirtlerinin heyet-i mecmuasının kuvvet-i ihlâsın-
dan ve tesanüdünden süzülen ve tezahür eden bir şahs-ı mânevî, size bâki ve mukte-
dir bir kuvvet-i zahrdır, bir rehberdir.

Buradan oraya gelen mektupları, Mübareklerin Heyeti bir risale şeklinde toplan-
masını ve Hüsrev de cüz’î ve hususî bazı cümlelerini ve lüzumsuz bazı fıkralarını tay-
yetmeyi, Hafız Ali ve Sabri’ye havale etmiş olduğunu yazıyorsunuz. O, Risaletü’n-Nur 
hakkında kerametli ve dikkatli ve isabetli ve keskin Hüsrev’in nazarı doğrudur. Bâki 
bir eserde muvakkat ve cüz’î ve hususî kelimeler tayyedilse daha iyidir.

Kastamonu Lâhikası2 

Durûs-u Kur’âniyenin Dairesi İçinde Olanların Vazifeleri

Kardeşlerim, enâniyetin işimizde en tehlikeli ciheti kıskançlıktır. Eğer sırf lillâh 
için olmazsa, kıskançlık müdahale eder, bozar. Nasıl ki bir insanın bir eli bir elini  

2 Nursi, Kastamonu Lâhikası, 72-75.
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kıskanmaz ve gözü kulağına haset etmez ve kalbi aklına rekabet etmez. O� yle de, bu 
heyetimizin şahs-ı mânevı�sinde, herbiriniz bir duygu, bir âzâ hükmündesiniz. Birbiri-
nize karşı rekabet değil, bilâkis birbirinizin meziyetiyle iftihar etmek, mütelezziz ol-
mak bir vazife-i vicdaniyenizdir.

Birşey daha kaldı; en tehlikelisi odur ki: I�çinizde ve ahbabınızda, bu fakir kardeşi-
nize karşı bir kıskançlık damarı bulunmak, en tehlikelidir. Sizlerde mühim ehl-i ilim 
de var. Ehl-i ilmin bir kısmında bir enâniyet-i ilmiye bulunur. Kendi mütevazi de olsa, 
o cihette enâniyetlidir; çabuk enâniyetini bırakmaz. Kalbi, aklı ne kadar yapışsa da, 
nefsi, o ilmı� enâniyeti cihetinde imtiyaz ister, kendini satmak ister, hattâ yazılan risa-
lelere karşı muaraza ister. Kalbi risaleleri sevdiği ve aklı istihsan ettiği ve yüksek bul-
duğu halde, nefsi ise, enâniyet-i ilmiyeden gelen kıskançlık cihetinde zımnı� bir adâvet 
besler gibi, Sözlerin kıymetlerinin tenzilini arzu eder—tâ ki kendi mahsulât-ı fikriyesi 
onlara yetişsin, onlar gibi satılsın. Halbuki, bilmecburiye bunu haber veriyorum ki:

Bu durûs-u Kur’âniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müctehidler de olsalar, 
vazifeleri, ulûm-u imaniye cihetinde, yalnız yazılan şu Sözlerin şerhleri ve izahlarıdır 
veya tanzimleridir. Çünkü, çok emârelerle anlamışız ki, bu ulûm-u imaniyedeki fetvâ 
vazifesiyle tavzif edilmişiz. Eğer biri, dairemiz içinde nefsin enâniyet-i ilmiyeden aldı-
ğı bir hisle, şerh ve izah haricinde birşey yazsa, soğuk bir muaraza veya nâkıs bir tak-
litçilik hükmüne geçer. Çünkü, çok delillerle ve emârelerle tahakkuk etmiş ki, Risale-i 
Nur eczaları Kur’ân’ın tereşşuhâtıdır; bizler, taksimü’l-a’mâl kaidesiyle, herbirimiz bir 
vazife deruhte edip o âb-ı hayat tereşşuhâtını muhtaç olanlara yetiştiriyoruz.

Mektubat3

  

Kur’ân’ı Ancak Bir Şahs-ı Mânevî Tefsir Edebilir

Kur’ân-ı Azîmüşşan, bütün zamanlarda gelip geçen nev-i beşerin tabakalarına, mil-
letlerine ve fertlerine hitaben Arş-ı A� lâdan irad edilen I�lâhı� ve şümullü bir nutuk ve 
umumı�, Rabbanı� bir hitabe olduğu gibi; bilinmesi, bir ferdin veya küçük bir cemaatin 
iktidarından hariç olan ve bilhassa bu zamanda, dünya maddiyatına ait pek çok fenle-
ri ve ilimleri camidir. Bu itibarla, zamanca, mekânca, ihtisasca dâire-i ihatası pek dar 
olan bir ferdin fehminden ve karihasından çıkan bir tefsir, bihakkın Kur’ân-ı Azîmüş-
şana tefsir olamaz. Çünkü, Kur’ân’ın hitabına muhatap olan milletlerin, insanların ah-
val-i ruhiyelerine ve maddiyatlarına, cami bulunduğu ince fenlere, ilimlere bir fert, 

vâkıf ve sahib-i ihtisas olamaz ki, ona göre bir tefsir yapabilsin. Hem bir ferdin  

3 Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 604-605.
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mesleği ve meşrebi taassuptan hâli olamaz ki, hakaik-i Kur’âniyeyi görsün, bı�tarafane 
beyan etsin. Hem bir ferdin fehminden çıkan bir dâvâ, kendisine has olup, başkası o 
dâvânın kabulüne dâvet edilemez—meğer ki bir nevi icmaın tasdikine mazhar ola.

Binaenaleyh, Kur’ân’ın ince mânâlarının ve tefsirlerde dağınık bir surette bulunan 
mehasininin ve zamanın tecrübesiyle fennin keşfi sayesinde tecellı� eden hakikatleri-
nin tesbitiyle, herbiri birkaç fende mütehassıs olmak üzere muhakkıkı�n-ı ulemadan 
yüksek bir heyetin tetkikatıyla, tahkikatıyla bir tefsirin yapılması lâzımdır. Nitekim, 
kanunı� hükümlerin tanzim ve ıttıradı, bir ferdin fikrinden değil, yüksek bir heyetin 
nazar-ı dikkat ve tetkikatından geçmesi lâzımdır ki, umumı� bir emniyeti ve cumhur-u 
nâsın itimadını kazanmak üzere millete karşı bir kefalet-i zımniye husule gelsin ve 
icma-ı millet, hücceti elde edebilsin.

Evet, Kur’ân-ı Azîmüşşanın müfessiri, yüksek bir deha sahibi ve nâfiz bir içtihada 
malik ve bir velâyet-i kâmileyi haiz bir zât olmalıdır. Bilhassa bu zamanlarda, bu şart-
lar ancak yüksek ve azı�m bir heyetin tesanüdüyle ve o heyetin telâhuk-u efkârından ve 
ruhlarının tenasübüyle birbirine yardım etmesinden ve hürriyet-i fikirlerinden ve ta-
assuplarından âzâde olarak tam ihlâslarından doğan dâhi bir şahs-ı mânevı�de bulu-
nur. I�şte, Kur’ân’ı ancak böyle bir şahs-ı mânevı� tefsir edebilir.

Çünkü “Cüzde bulunmayan, küllde bulunur” kaidesine binaen, her fertte bulunma-
yan bu gibi şartlar, heyette bulunur. Böyle bir heyetin zuhurunu çoktan beri bekliyor-
ken, hiss-i kablelvuku kabilinden olarak, memleketi yıkıp yakacak büyük bir zelzele-
nin arefesinde bulunduğumuz zihne geldi. [Evet, Vanda Horhor Medresemizin damında 
esnâ-yı derste büyük bir zelzelenin gelmekte olduğunu söyledi. Hakikaten söylediği gibi, 
az bir zaman sonra Harb-i Umumî başladı. Hamza, Mehmed Şefik, Mehmed Mihri]

“Birşey tamamıyla elde edilemediği takdirde o şeyi tamamıyla terketmek caiz de-
ğildir” kaidesine binaen, acz ve kusurumla beraber, Kur’ân’ın bazı hakikatleriyle, naz-
mındaki i’câzına dair bazı işaretleri tek başıma kaydetmeye başladım. Fakat, Birinci 
Harb-i Umumı�nin patlamasıyla Erzurum’un, Pasinler’in dağ ve derelerine düştük. O 
kıyametlerde, o dağ ve tepelerde fırsat buldukça, kalbime gelenleri, birbirine uyma-
yan ibarelerle, o dehşetli ve muhtelif hallerde yazıyordum. O zamanlarda, o gibi yer-
lerde müracaat edilecek tefsirlerin, kitapların bulunması mümkün olmadığından, 
yazdıklarım, yalnız sünuhat-ı kalbiyemden ibaret kaldı. Şu sünuhatım eğer tefsirlere 
muvafık ise, nurun alâ nur; şayet muhalif cihetleri varsa, benim kusurlarıma atfedile-
bilir.

174

Risale-i Nur’da Şerh, İzah ve Tanzim / Bediüzzaman Said NURSİ



Evet, tashihe muhtaç yerleri vardır; fakat hatt-ı harpte, büyük bir ihlâsla, şehidler 
arasında yazılıp giydirilen o yırtık ibarelerin tebdiline (şehidlerin kan ve elbiselerinin 
tebdiline cevaz verilmediği gibi) cevaz veremedim ve kalbim razı olmadı. Şimdi de 
razı değildir; çünkü o zamandaki ihlâs ve hulûsu şimdi bulamıyorum. [Haşiye: Yeni 
Said, Risale-i Nurdaki hakikî ihlâsla yine o ihlâsı buldu. Yeni Said, aynı ihlâsla baktı, 
tashih yerini bulamadı. Demek sünuhat-ı Kurâniye olduğundan, icâz-ı Kurâniye, onu 
yanlışlardan himaye etmiş. Nur talebeleri]

Maahâzâ, kaleme aldığım şu İşârâtü’l-İ’câz adlı eserimi, hakikı� bir tefsir niyetiyle 
yapmadım. Ancak ulema-i I�slâmdan ehl-i tahkikin takdirlerine mazhar olduğu takdir-
de, uzak bir istikbalde yapılacak yüksek bir tefsire bir örnek ve bir me’haz olmak üze-
re, o zamanların insanlarına bir yadigâr maksadıyla yaptım.

İşârâtü’l-İ’câz4

 

Tavuk, Şahinin veya Kartalın Uçuşlarını Taklit ve Tercüme Edemez

Risale-i Nur Külliyatından el-Mesneviyyü’l-Arabî ile muanven büyük U� stad’ın ci-
hanbaha pek kıymettar şu eserini de Allah’ın avn ve inayetiyle Arabı�den Türkçeye çe-
virmeye muvaffak olmakla kendimi bahtiyar addediyorum. Yalnız, aslındaki ulviyet, 
kuvvet ve cezaleti tercümede muhafaza edemedim. Evet, o cevher-baha hakikatlere 
zarf olacak ne bir harf ve ne bir lâfız bulamadım. Tercüme lisanı da fikrim gibi nâkıs 
ve kasır olduğundan, o azı�m imanı� ve cesı�m Kur’ânı� hakikatlere ancak böyle dar ve 
kısa bir kisveyi tedarik edebildim. Ne hakkın ve ne hakikatin hatırı kalmış. Fabrika-i 
dımağiyemin bozukluğundan, bu kadarını da, müellif-i muhterem Bediüzzaman’ın 
mânevı� yardımlarıyla dokuyabildim.

Evet, bir tavuk, kendi uçuşuyla şahinin veya kartalın uçuşlarını taklit ve tercüme 
edemez. Bu, hakikaten aslına uygun ve lâyık bir tercüme değildir. (Pek kısa bir meal, 
bazan da tayyedilmiş, tercüme edememiş). Çok yerlerde yalnız mealini aldım. Bazı 
yerlerde de tayyettim. Ancak, aslındaki hakaiki evlâd-ı vatana gösteren küçük bir ayi-
nedir.

Risale-i Nur Müellifinin neseben küçük
kardeşi ve on beş sene ondan ders alan

 Abdülmecid Nursı�

Mesnevî-i Nuriye5

4 Bediüzzaman Said Nursi, İşârâtü’l-İ’câz (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 23-25.
5 Bediüzzaman Said Nursi, Mesnevî-i Nuriye (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 15.
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 Risale-i Nur Kendi Hakikî Talebelerinin Tayınlarını Neşriyatıyla Mükemmel 
Vermeye Başlamış

Umum dostlarıma ve Nur kardeşlerime bu vasiyeti ilân ediyorum:

Ben şahsım itibarıyla vazife-i Nuriyeyi yapmaya tâkatim kalmamış. Belki ihtiyaç da 
kalmamış. Hem müteaddit tesemmümlerle ve çok ihtiyarlık vaziyetiyle ve hastalıkla, 
şimdiki hayatta kalmak, tahammülüm kalmamış gibidir. Şayet müştak olduğum ölüm 
elime geçmese de, zahirı� hayatımda ölmüşüm gibi diye bu vasiyetimi yazıyorum.

Hâlık-ı Rahmân-ı Rahı�me hadsiz şükür olsun ki, bundan altmış yetmiş sene evvel 
hilâf-ı âdet olarak tahsil-i ilim, hususan ilm-i imanı� yolunda başkaların muavenetine 
yalvarmamak ve tam fakr-ı haliyle beraber Eski Said çocukluk, gençlik zamanında ta-
lebelerine tayınlarını kendi vermeye çalıştığı ve ancak kısa bir zaman beş tayın kabul 
edip mütebâki talebelerine, bazan yirmi otuz talebesine tayın verdiğinden, ilmi, vası-
ta-i cer etmeye o talebeler mecbur olmadılar. I�ktisat ve kanaatle o zaman muvaffak 
oldukları gibi, Cenab-ı Erhamürrahimı�ne hadsiz şükür olsun ki, Eski Said gibi şimdi 
Risale-i Nur kendi hakikı� talebelerinin tayınlarını neşriyatıyla mükemmel vermeye 
başlamış. A� zamı� ihlâsı kırmamak için, Risale-i Nur has talebelerine, hususan nafakası-
nı tedarik edemeyenleri tam tamına idare edecek derecede Risale-i Nur’un satılan 
nüshalarının beşten birisi Risale-i Nur’un hakkı olduğu cihetle, şimdi elli altmış tale-
besine kâfi sermayesi çıkıyor. Benim (biçare Said’in) içinde hiçbir hakkı yoktur. Yalnız 
Risale-i Nur’un kıymettar hâsiyeti ve şakirtlerinin şahs-ı mânevisinin kemâl-i sadaka-
ti bu mânevı� Nur bayramına vesile oldu.

Şimdi bütün talebelerin fevkinde diyerek değil, benim en yakınımda, hizmetimde 
olup bir derece tam tarz-ı hareketimi bilenler ve yakından görenler içinde, dört beş 
adamı mutlak vekil yapıyorum. Ben ölsem veya hayatta şuursuz kalsam, Nurlara karşı 
hizmetimin tarzını bilerek tam yapabilsinler. Şimdilik Tâhirı�, Sungur, Ceylân, Hüsnü 
ve bir iki adam daha mutlak vekilim olarak vasiyet ediyorum. Şimdi Risale-i Nur’un 
satılan nüshalarının sermayesi, Risale-i Nur’un malıdır. Said de bir hizmetkârdır. Ha-
yatta tayınını alabilir. Hattâ bugünlerde ölüm bana çok yakın göründü. Ben de altı 
vilâyette bulunan elli altmış talebeyi iki üç sene Nur sermayesinden tayınını vermek 
kat’ı� niyet ederken, belki bazılarını bazı mâniler onları talebelik hizmetinden vazgeçi-
recek diye vazgeçtim. Şimdi vasiyetimi yazdım.

Emirdağ Lâhikası6 

6 Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Lâhikası (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 620-621.
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Bulunduğunuz Haneleri Küçük Bir Medrese-i Nuriyeye Çevirin

Aziz, sıddık kardeşlerim ve mânevı� Medresetü’z-Zehranın Nur şakirtleri,

Ben Isparta’ya geldiğim vakit, Isparta’da I�mam-Hatip ve vâiz mektebinin açılacağı-
nı haber aldım. O mektebe kayıt olacak talebelerin ekserisi Nurcu olmaları münasebe-
tiyle o mektebin civarında gayr-ı resmı� bir surette bir Nur medresesi açılıp, o mektebi 
bir nevi medrese-i Nuriye yapmak fikriyle bir hâtıra kalbime geldi. Bir iki gün sonra, 
güya bir ders vereceğim diye etrafta şâyi olmasıyla, o dersimi dinlemek için rical ve 
nisâ kafilelerinin etraftan gelmeleriyle anlaşıldı ki, böyle nim-resmı� ve umumı� bir 
medrese-i Nuriye açılsa, o derece kalabalık ve tehacüm olacak ki, kabil olmayacak. 
Afyon’da mahkemeye gittiğimiz vakitki gibi pek çok lüzumsuz içtimalar olmak ihtima-
li bulunduğundan, o hâtıra terk edildi, kalbe bu ikinci hakikat ihtar edildi. Hakikat de 
şudur:

“Herbir adam eğer hanesinde dört beş çoluk çocuğu bulunsa kendi hanesini bir 
küçük medrese-i Nuriyeye çevirsin. Eğer yoksa, yalnız ise, çok alâkadar komşuların-
dan üç-dört zât birleşsin ve bu heyet bulundukları haneyi küçük bir medrese-i Nuriye 
ittihaz etsin. Hiç olmazsa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde, beş on dakika dahi 
olsa Risale-i Nur’u okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir miktar meşgul 
olsalar, hakikı� talebe-i ulûmun sevaplarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi, I�hlâs 
Risalesinde yazılan beş nevi ibadete de mazhar olurlar. Hakikı� ilim talebeleri gibi, on-
ların maişetlerini temin hususundaki âdi muameleleri de bir nevi ibadet hükmüne 
geçebilir” diye kalbe ihtar edildi. Ben de kardeşlerime beyan ediyorum.

Emirdağ Lâhikası7

 

Mehdinin En Birinci Vazifesi ve En Yüksek Mesleği İmanı Kurtarmaktır

Aziz, sıddık kardeşlerim,

Evvelâ: Nurun ehemmiyetli ve çok hayırlı bir şakirdi, çokların namına benden sor-
du ki: “Nurun hâlis ve ehemmiyetli bir kısım şakirtleri, pek musırrâne olarak, âhir 
zamanda gelen Âl-i Beytin büyük bir mürşidi seni zannediyorlar ve o kadar çekindi-
ğin halde onlar ısrar ediyorlar. Sen de bu kadar musırrâne onların fikirlerini kabul 
etmiyorsun, çekiniyorsun. Elbette onların elinde bir hakikat ve kat’î bir hüccet var ve 

7 Nursi, Emirdağ Lâhikası, 481.
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sen de bir hikmet ve hakikate binaen onlara muvafakat etmiyorsun. Bu ise bir tezattır, 
herhalde hallini istiyoruz.”

Ben de bu zâtın temsil ettiği çok mesaillere cevaben derim ki:

O has Nurcuların ellerinde bir hakikat var. Fakat iki cihette bir tâbir ve tevil lâzım.

Birincisi: Çok defa mektuplarımda işaret ettiğim gibi, Mehdi-i Âl-i Resulün temsil 
ettiği kudsî cemaatinin şahs-ı mânevîsinin üç vazifesi var. Eğer çabuk kıyamet kop-
mazsa ve beşer bütün bütün yoldan çıkmazsa, o vazifeleri onun cemiyeti ve seyyidler 
cemaati yapacağını rahmet-i İlâhiyeden bekliyoruz. Ve onun üç büyük vazifesi olacak:

Birincisi: Fen ve felsefenin tasallutuyla ve maddiyun ve tabiiyyun tâunu, beşer içi-
ne intişar etmesiyle, herşeyden evvel felsefeyi ve maddiyun fikrini tam susturacak bir 
tarzda imanı kurtarmaktır. Ehl-i imanı dalâletten muhafaza etmek ve bu vazife hem 
dünya, hem herşeyi bırakmakla, çok zaman tedkikat ile meşguliyeti iktiza ettiğinden, 
Hazret-i Mehdinin, o vazifesini bizzat kendisi görmeye vakit ve hal müsaade edemez. 
Çünkü hilâfet-i Muhammediye (asm) cihetindeki saltanatı, onunla iştigale vakit bırak-
mıyor. Herhalde o vazifeyi ondan evvel bir taife bir cihette görecek. O zât, o taifenin 
uzun tetkikatıyla yazdıkları eseri kendine hazır bir program yapacak, onunla o birinci 
vazifeyi tam yapmış olacak.

Bu vazifenin istinad ettiği kuvvet ve mânevî ordusu, yalnız ihlâs ve sadakat ve tesa-
nüd sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakirtlerdir. Ne kadar da az da olsalar, mânen 
bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar.

İkinci vazifesi: Hilâfet-i Muhammediye (asm) unvanıyla şeâir-i İslâmiyeyi ihya 
etmektir. Âlem-i İslâmın vahdetini nokta-i istinad edip beşeriyeti maddî ve mânevî 
tehlikelerden ve gazab-ı İlâhiden kurtarmaktır. Bu vazifenin, nokta-i istinadı ve hâ-
dimleri, milyonlarla efradı bulunan ordular lâzımdır.

Üçüncü vazifesi: İnkılâbât-ı zamaniye ile çok ahkâm-ı Kur’âniyenin zedelenmesiy-
le ve şeriat-ı Muhammediyenin (asm) kanunları bir derece tâtile uğramasıyla, o zât, 
bütün ehl-i imanın mânevî yardımlarıyla ve ittihad-ı İslâmın muavenetiyle ve bütün 
ulema ve evliyanın ve bilhassa Âl-i Beytin neslinden her asırda kuvvetli ve kesretli 
bulunan milyonlar fedakâr seyyidlerin iltihaklarıyla o vazife-i uzmâyı yapmaya çalışır.

Şimdi hakikat-i hal böyle olduğu halde, en birinci vazifesi ve en yüksek mesleği 
olan imanı kurtarmak ve imanı, tahkikî bir surette umuma ders vermek, hattâ ava-
mın da imanını tahkikî yapmak vazifesi ise, mânen ve hakikaten hidayet edici, irşad 
edici mânâsının tam sarahatini ifade ettiği için, Nur şakirtleri bu vazifeyi tamamıyla  
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Risale-i Nur’da gördüklerinden, ikinci ve üçüncü vazifeler buna nisbeten ikinci ve 
üçüncü derecedir diye, Risale-i Nur’un şahs-ı mânevîsini haklı olarak bir nevi Mehdi 
telâkki ediyorlar. O şahs-ı mânevînin de bir mümessili, Nur şakirtlerinin tesanüdün-
den gelen bir şahs-ı mânevîsi ve o şahs-ı mânevîde bir nevi mümessili olan biçare 
tercümanını zannettiklerinden, bazan o ismi ona da veriyorlar. Gerçi bu, bir iltibas ve 
bir sehivdir, fakat onlar onda mes’ul değiller. Çünkü ziyade hüsn-ü zan, eskiden beri 
cereyan ediyor ve itiraz edilmez. Ben de o kardeşlerimin pek ziyade hüsn-ü zanlarını 
bir nevi dua ve bir temenni ve Nur talebelerinin kemâl-i itikatlarının bir tereşşuhu 
gördüğümden, onlara çok ilişmezdim. Hattâ eski evliyanın bir kısmı, keramet-i gaybi-
yelerinde Risale-i Nur’u aynı o âhir zamanın hidayet edicisi olduğu diye keşifleri, bu 
tahkikat ile tevili anlaşılır. Demek iki noktada bir iltibas var; tevil lâzımdır.

Emirdağ Lâhikası8

Risale-i Nur Vahiy Değil ve Olamaz

Hem nasıl ki bu âyetler telif ve intişarına işaret ederler; öyle de, yalnız كـَِتاِب
ْ
 َتْنِزيُل ال

kelimesi Risaletü’n-Nur’un ismine (şeddeli ن, bir ن sayılmak cihetiyle) gayet cüz’ı� bir 
farkla tevafuk edip remzen bakar, kendine kabul eder. Çünkü كـَِتاِب

ْ
ال  kelimesi َتْنِزيُل 

dokuz yüz elli bir (951) ederek Risaletü’n-Nur’un makamı olan dokuz yüz kırk sekiz 
(948)’e sırlı üç farkla tevafuk noktasından bakar.

Birden hatıra geldi ki: Bu üç farkın sırrı ise Risaletü’n-Nur’un mertebesi üçüncüde 
olmasıdır. Yani vahiy değil ve olamaz. Hem umumiyetle dahi ilham değil, belki ekseri-
yetle Kur’ân’ın feyziyle ve medediyle kalbe gelen sünuhat ve istihracat-ı Kur’âniyedir.

Şualar9

8 Nursi, Emirdağ Lâhikası, 337-339.
9 Bediüzzaman Said Nursi, Şualar (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 871.
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KÖPRÜ YAYIN VE YAZIM KURALLARI

Yayın Kuralları

1. Köprü dergisi (Köprü), Risale-i Nur Enstitüsü tarafından yılda üç kez olmak 
üzere Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yayımlanan akademik ve bilimsel nitelikli ulusal 
hakemli bir dergidir.

2. Köprü’de telif makaleler, kitap/makale değerlendirme yazıları, akademik içe-
rikli kısa notlar, çeviri makaleler ve Risale-i Nur Külliyatı’ndan derleme metinler yayı-
na alınmaktadır. Makaleler 10.000 kelime, değerlendirme yazıları ise 2.000 kelimeyi 
aşmamalıdır. Makaleler 2.000 kelimeden az olmamalıdır.

3. Dergiye hakem değerlendirmesi için gönderilen makaleler başka bir yerde 
yayımlanmış olmamalıdır. Yazılar, yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, Köprü 
bütün yayın haklarına sahip olur. Yayımlanan yazılara telif hakkı ödenmez.

4. Daha önce akademik alanda ulusal ya da uluslararası nitelikli bilimsel toplan-
tı, kongre, konferans ya da sempozyumda sunulmuş olan bildiriler, başka bir dergi ya 
da yayında yayınlanmamış olması ve makale formatına ve içeriğine dönüştürülmesi 
koşulu ile kabul edilebilir ve hakem sürecine alınır.

5. Derginin yazı dili Türkçe’dir.

6. Yazılar, elektronik ortamda kaydedilmiş olarak teslim edilir. Yazılar, MS Word 
Programı kullanılarak Times New Roman karakterinde, 12 punto ve 1,5 satır ara-
lığında ve Köprü tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun olarak yazılmalı ve  
“koprudergisi@rne.com.tr” e-posta adresine gönderilmelidir.

7. Köprü’ye sunulan tüm makaleler, hakemlere gönderilmeden önce yayın kuru-
lu tarafından incelenir.

8. Yayın kurulunun derginin yayın kuralları açısından uygun gördüğü yazılar, 
iki hakeme gönderilir. Yazar ve hakemlerin kimliği karşılıklı olarak gizli tutulur. Ha-
kem raporlarına göre yazarlara, çalışmalarının yayımlanıp yayımlanamayacağı ya da 
gerekli görülen düzeltmeler konusunda bilgi verilir. Bir makalenin yayımlanabilmesi 
için hakem raporlarının olumlu olması şartı aranır.

9. Yazıların hukuk ve yayın etiği açısından sorumluluğu yazarlarına aittir.
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10. Yazar(lar) ulusal ve uluslararası akademik bilgi paylaşımını desteklemek 
amacıyla yazılarının tam metin olarak ticari niteliği bulunmayan elektronik veri ta-
banlarında yer almalarını onaylarlar. 

11. Yayınlanması uygun bulunan yazıların yazarına veya yazarların her birine, 
derginin söz konusu sayısından ikişer adet gönderilir.

Yazım Kuralları

1. Dergiye ilk defa yazı gönderen yazarlar, yazısına başlıca yayınlarını içeren 
akademik özgeçmişlerini de eklemelidir.

2. Yazar adı ya da adları, başlık altında yer almalıdır. Yazarın adına iliştirilen 
dipnot ile ayrıca yazarın akademik ünvanı, çalıştığı kurumun adı ve e-posta adresi de 
verilmelidir.

3. Makalelerde dipnotlar sayfa altında verilmelidir. Dipnotlarda kullanılan re-
feransla ilgili bilgiler (yazar, eser, basım yeri, yılı vb.) referansın ilk geçtiği yerde kay-
nakçada gösterildiği şekilde tam olarak yazılmalıdır.

4. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce “başlık” (title), “öz” 
(abstract) içermelidir. Özler 200 kelimeyi geçmemelidir ve araştırmanın kapsamı, 
amacı, yöntemi, ulaşılan sonuçlar ve konudan kısaca söz edilmelidir. Makalelerde ko-
nuyu tanımlayan Türkçe ve yabancı dilde uygun “anahtar kelimeler” (key words) bu-
lunmalıdır. Anahtar kelimeler en az beş en fazla sekiz sözcükten oluşmalı ve genelden 
özele doğru sıralanmalıdır.

5. Makalede yer alan fotograf, şekil, harita gibi görseller “jpg”, “tiff”, “pdf” ya da 
“png” formatında olmalıdır. Tabloların ve şekillerin metin içindeki yerleri, bunların 
numaraları ve başlıkları yazılarak belirtilmelidir.

6. Makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda “kaynakça” listesi olarak 
aşağıdaki örneklerdeki formatta verilmiş olmalıdır. 

7. Atıf yapılırken “The Chicago Manual of Style” yönteminin kullanılması öne-
rilmektedir.
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THE CHICAGO MANUAL OF STYLE
Chicago, iki temel referans yöntemi kullanır. Bunlardan ilki olan yazar-tarih (author-date) 

yönteminde kaynağın yazarı ve basım tarihi dipnotta değil, metinde parantez içinde gösterilir. 
Chicago’nun kullandığı diğer bir yöntem ise not-kaynakça veya insani bilimler (notes-bibliog-
raphy or humanities) olarak adlandırılır. Bu yöntemde, bir kaynağa atıf yapmak gerektiğinde 
metin bütünlüğü bozulmadan numara ile dipnot verilmekte ve burada kullanılan kaynağın kün-
ye bilgileri yazılmaktadır. Chicago referans sistemini kullandığınızda aşağıdaki örnekleri takip 
edebilirsiniz:

AYET
Ayet atıflarında ayet metni veya Türkçe’si çift tırnak içinde verilir, sure ve ayet numarası 

dipnotta değil, parantez içinde yazılır. Sure adlarındaki “el-” takılarına ve uzatmalara (â) riayet 
edilir. Ayrıca ayet meali eğik değil, düz şekilde yazılır.

Örnek: “İnananlar o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer” (el-Enfâl 8/2). 

HADİS
Kütüb-i Sitte hadis kitaplarından kaynak gösterilirken Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Nesâî 

isimlerinden sonra virgül, virgülden sonra Müslim ve Muvatta’da kitap adı ve hadis numarası; 
Buhârî, Tirmizî ve Nesâî’de kitap adı ve bab numarası, Müsned’de cilt ve sayfa numarası verilir. 
Cilt numarasında Romen rakamı kullanılmaz.

Örnek: Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4:289.
    Ebû Dâvud, Muvatta, “İlim”, 18.
    Buhârî, “İlim”, 12.
    Müslim, “Ticârât”, 45. 
    Tirmizî, “Fiten”, 7.

TEK YAZARLI KİTAP
Metin içinde: (Nursi 2016, 72)
Dipnotta: Bediüzzaman Said Nursî, Sözler (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2016), 72.
Kaynakçada: Nursî, Bediüzzaman Said. Sözler. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2016.

İKİ YAZARLI KİTAP
Metin içinde: (Topaloğlu ve Çelebi 2010, 57)
Dipnotta: Bekir Topaloğlu ve İlyas Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü (İstanbul: İSAM Yay., 

2010), 57.
Kaynakçada: Topaloğlu, Bekir ve İlyas Çelebi. Kelâm Terimleri Sözlüğü. İstanbul: İSAM Ya-

yınları, 2010.

ÜÇ VE DAHA ÇOK YAZARLI KİTAP
Metin içinde: (Üçok, Mumcu ve Bozkurt 2011, 55)
Dipnotta: Coşkun Üçok v.dğr., Türk Hukuk Tarihi (Ankara: Turhan Kitabevi, 2011), 55.
Kaynakçada: Üçok, Coşkun, Ahmet Mumcu ve Gülnihal Bozkurt. Türk Hukuk Tarihi. Ankara: 

Turhan Kitabevi, 2011. 
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ÇEVİRİ KİTAP
Metin içinde: (Nursi 2016, 150)
Dipnotta: Bediüzzaman Said Nursî, Mesnevî-i Nûriye, trc., Abdülmecid Nursi (İstanbul: Diya-

net İşleri Başkanlığı, 2016), 150.
Kaynakçada: Nursî, Bediüzzaman Said. Mesnevî-i Nûriye. Trc., Abdülmecid Nursi. İstanbul: 

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2016.

KİTAP BÖLÜMÜ VEYA DİĞER KISIMLAR
Metin içinde: (Davutoğlu 2004, 133)
Dipnotta: Ahmet Davutoğlu, “Bediüzzaman ve XX. Yüzyılda İslam Dünyasının Siyasası”, 

Türk Düşünürlerin Gözüyle Said Nursi içinde, ed. Ömer Faruk Paksu (İstanbul: Nesil Yayınları,  
2004), 133.

Kaynakçada: Davutoğlu, Ahmet. “Bediüzzaman ve XX. Yüzyılda İslam Dünyasının Siyasası”. 
Türk Düşünürlerin Gözüyle Said Nursi içinde, ed. Ömer Faruk Paksu, 131-172. İstanbul: Nesil 
Yayınları, 2004.

MATBU DERGİ MAKALESİ
Metin içinde: (Ölmez 2015, 47)
Dipnotta: Adem Ölmez, “Ortadoğu Politikasında Dikkate Alınması Gereken Tarihi Mecburi-

yetler”, Köprü 129 (Kış 2015): 47.
Kaynakçada: Ölmez, Adem. “Ortadoğu Politikasında Dikkate Alınması Gereken Tarihi Mec-

buriyetler”. Köprü 129 (Kış 2015): 45-50.
Not 1: Derginin cilt ve sayı numarası var ise “Dergi Adı cilt no, sy. sayı no (Yıl): sayfa no” 

şeklinde gösterilir. Örnek: ... Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 10, sy. 2 (Haziran 2014): 44.
Not 2: Derginin sadece sayı numarası var ise, “Dergi Adı sayı no (Yıl): sayfa no” şeklinde 

gösterilir. Örnek: Köprü 3 (Ocak 2018): 44-45.
Not 3: Dergilerde cilt kısaltması “c.” kullanılmaz.

ONLINE DERGİ MAKALESİ
Metin içinde: (Altıntaş 2003, 12)
Dipnotta: Ramazan Altıntaş, “Naslar Karşısında Aklın Değerse Durumu”, Kelâm Araştırma-

ları Dergisi 1, sy. 1(2003): 12, erişim 22 Şubat 2016, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/kader/
article/view/1076000016.

Kaynakçada: Altıntaş, Ramazan. “Naslar Karşısında Aklın Değerse Durumu”. Kelâm Araştır-
maları Dergisi 1, sy. 1 (2003): 11-20. Erişim 22 Şubat 2016. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/
kader/article/view/1076000016.

TEZ
Metin içinde: (Kaplan 2017, 53)
Dipnotta: Mehmet Kaplan, “Dini Gruplar ve Çatışma: Said Nursi ve Nurculuk Örneği” (Yük-

sek Lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2017), 53.
Kaynakçada: Kaplan, Mehmet. “Dini Gruplar ve Çatışma: Said Nursi ve Nurculuk Örneği”. 

Yüksek Lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2017.
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ANSİKLOPEDİ MADDESİ
Metin içinde: (Açıkgenç 2008, 565)
Dipnotta: Alparslan Açıkgenç, “Said Nursi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 35 

(Ankara: TDV Yay., 2008), 565.
Kaynakçada: Açıkgenç, Alparslan. “Said Nursi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 35: 

565-572. Ankara: TDV Yayınları. 2008.

GAZETE MAKALESİ
Metin içinde: Faruk Beşer medrese olarak isimlendirilen yapılanmaların ümmetin mesele-

lerine cevap veremediğini dile getiriyor. (Yeni Şafak, 1 Aralık 2017)
Dipnotta: Faruk Beşer, “Olumlu ve olumsuz yönleriyle sivil ders halkaları” Yeni Şafak, s. 14, 

1 Aralık 2017.
Not: Chicago yönteminde günlük gazetelerin yazıları kaynakça bölümünde listelenmezler.

SÖZLÜKLER
Metin içinde: (Sami 2015, 124)
Dipnotta: Şemsettin Sami, Kâmûs-ı Türkî, haz. Raşit Gündoğdu (İstanbul: İdeal Kültür Yayın-

cılık, 2015), 124.
Kaynakçada: Sami, Şemsettin. Kâmûs-ı Türkî. haz. Raşit Gündoğdu, Niyazi Adıgüzel ve Ebul 

Faruk Önal. İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık, 2015.

WEB SİTESİ
Metin içinde: Risale-i Nur Enstitüsü, Osmanlı’da padişahların tamamen sınırsız bir yetkiye 

sahip olmadığını ifade ediyor. (rne.com.tr)
Dipnotta: Risale-i Nur Enstitüsü, “Dindar Cumhuriyet Arayışları”, 01 Eylül 2018 tarihinde 

erişildi. rne.com.tr.
Kaynakçada: Risale-i Nur Enstitüsü. “Dindar Cumhuriyet Arayışları”. 01 Eylül 2018 tarihin-

de erişildi. rne.com.tr.
Not: Sayfaya son erişim tarihi yazılmalıdır.

Makale Gönderim Adresi

Risale-i Nur Enstitüsü 
Vatan Cd., Emlak Bankası Konutları, H-1 Blok, No: 3/5, Fatih/İstanbul

+90 (212) 976 9355 | +90 (554) 180 4646 (WhatsApp) 
E-posta: koprudergisi@rne.com.tr
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Türkiye’de Sayılı Merkezde Olan

Metabolik balans
CNS gıda intolerans testi

Biofeedback cihazıyla:
Sigara bırakma, zayııama, kilo alma

detoks, kronik hastalıklar, ağrı, alerjiler

ruhsal ruhsal formlar, alkol, bağımlılık

GETAT ÜNİTESİNDE

Ozon tedavisi
Hacamat tedavisi

Sülük tedavisi
Hipnoz

Mezoterapi

DAHİLİYE

ÇOCUK

GENEL CERRAHİ

RÖNTGEN, USG

ACİL

DİŞ

AİLE HEKİMLİĞİAİLE HEKİMLİĞİ
(Dahiliye, Psikiyatri, Çocuk)

TÜM TAHLİLLER
(Mikrobiyoloji, Biyokimya)

Uzm. Dr. Hakan Yalman Yönetiminde
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